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Lufta e Kosovës 1998-1999 në librat shkollorë të 
historisë në Kosovë dhe në Serbi

Abstrakt: 
Ky punim përqendrohet në mënyrat e përfaqësimit të ngjarjeve më të rëndësishme 
nga lufta e Kosovës (1998-1999) në librat shkollorë të historisë për shkollën fillore 
dhe të mesme në Kosovë dhe Serbi. Qëllimi i punimit është analiza e mënyrës me të 
cilën janë përfaqësuar grupimet politike/ushtarake të shqiptarëve të Kosovës, qëllimet 
e tyre politike, mbledhjet, marrëveshjet, bashkëpunimi i përfaqësuesve politikë dhe 
ushtarakë i shqiptarëve me përfaqësuesit serbë, si edhe krimet e luftës të të dy palëve. 
Punimi është ndarë në katër pjesë: përpunohen fraksionet paqësore dhe ushtarake, 
krimet e luftës, Konferenca e Rambujesë dhe ndërhyrjet e NATO-s. Librat shkollorë 
të historisë për shkollat fillore dhe të mesme në Kosovë dhe në Serbi, të botuar prej 
shtëpive botuese Libri Shkollor (Prishtinë) dhe Enti për Botimin e Librave Shkollorë 
(Beograd) dhe të autorizuar nga ministritë kompetente të arsimit, përdoren si burime 
parësore për këtë punim. Bashkë me ta, këtu shqyrtohen edhe punimet e argumentet 
e hulumtuesve të huaj që kanë analizuar ngjarjet në Kosovë nga periudha e theksuar.

Fjalë kyçe: 
librat shkollorë në Kosovë, librat shkollorë në Serbi, krimet e luftës, Konferenca e 
Rambujesë, ndërhyrja e NATO-s
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Fraksionet paqësore dhe ushtarake

Deri në Marrëveshjen e Dejtonit, rezistenca paqësore pasive e udhëhequr nga 
Lidhja Demokratike e Kosovës (LDK) e Ibrahim Rugovës nuk ka pasur alternativë. 
Ademi Demaçi, i cili kreu 28 vjet në burg gjatë kohës së Jugosllavisë së Titos për 
shkak të përpjekjeve që territoret jugosllave të banuara me shqiptarë të bashkohen 
me Shqipërinë, iu bashkua Partisë Parlamentare të Kosovës në vitin 1997, duke filluar 
rezistencën aktive paqësore. Kjo ndodhi sepse, sipas tij, një gjeneratë e tërë njerëzish 
të lindur në Kosovë ka qenë e pakënaqur me rezistencën pasive dhe ka kërkuar zgjidhje 
ushtarake (Gashi, 2010, 121). Një ndarje e tillë e skenës politike të Kosovës mungon në 
librat shkollorë në Serbi, por edhe në librat shkollorë në Kosovë.

Demaçi nuk e realizoi qëllimin e tij për rezistencë aktive paqësore. Në shtator të 
vitit 1996, Ibrahim Rugova nënshkroi marrëveshjen me Sllobodan Millosheviqin 
(Slobodan Milošević), e cila duhej të siguronte kthimin e nxënësve dhe studentëve 
në shkolla dhe në universitet. Organet shtetërore serbe ishin kompetente për këtë. 
Ky fakt gjithashtu mungon në librat shkollorë të të dy vendeve. Pala serbe/jugosllave 
nuk e respektoi marrëveshjen dhe kështu më 1 tetor të vitit 1997, studentët e 
Universitetit në Prishtinë (UP) organizuan protesta dhe kërkuan që t’u mundësohet 
mësimi në ambientet e Universitetit. Kjo protestë përmendet vetëm në një libër 
shkollor në Kosovë vetëm në një fjali: “Represioni serb ndikoi që më 1 tetor 1997 
të shpërthejnë protestat e popullsisë dhe të studentëve të UP-së kundër pushtetit 
okupues” (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 205). Kështu represioni i regjimit 
serb u quajt “represion serb”; demonstratat e studentëve, në të cilat morën pjesë edhe 
një numër i caktuar i qytetarëve të tjerë të kombësisë shqiptare, u cilësuan si “protesta 
të studentëve dhe të tërë popullsisë”, por qëllimi i shpallur i protestës së studentëve, 
kthimi në ambientet universitare, nuk përmendet askund. Një përfaqësim i tillë nëpër 
tekste mund të krijojë përshtypjen se këto kanë qenë protesta për çlirim dhe pavarësi 
të Kosovës nga Serbia.

Shkeljet e të drejtave të njeriut ndaj shqiptarëve të Kosovës prej regjimit serb gjatë 
viteve 90-të (Malcolm, 2002, 349–356; Clarck, 2000, 70–157), në librat shkollorë të 
Kosovës paraqiten si masakra të bëra në mbarë Kosovën, që “e nxisin daljen e UÇK-së 
për ta mbrojtë popullin e Kosovës“ (Rexhepi dhe Demaj, 2009, 104). Librat shkollorë 
në serbisht nuk ofrojnë kurrfarë dëshmish për këtë, por vetëm bëjnë me dije se është 
shkaktuar përkeqësimi i situatës në Kosovë si pasojë e “plaçkitjes dhe e konfrontimit 
të grupeve terroriste shqiptare, të prezantuara si Ushtria Çlirimtare e Kosovës, me 
forcat e rendit, në të cilat gjithmonë dhe më së shumti e pësojnë civilët“ (Đurić dhe 
Pavlović, 2010, 251), duke mos i theksuar të dhënat për përkatësinë etnike të këtyre 
civilëve.

Librat shkollorë në serbisht nuk e përmendin ndarjen në fraksione paqësore dhe 
ushtarake në politkën e Kosovës. Kjo mungon edhe në librat shkollorë të Kosovës. Po 
ashtu mungon paraqitja e tri mënyrave se si u konceptua politikisht dhe ushtarakisht 
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lufta në Kosovë: a) Forcat e armatosura të Republikës së Kosovës (FARK-u),136 të 
themeluara prej Ministrisë së Mbrojtjes së Qeverisë së Kosovës, që ishin për konflikt 
të armatosur e të udhëhequra nga oficerët profesionistë; b) Lëvizja Kombëtare për 
Çlirimin e Kosovës (LKÇK), në përbërje të së cilës ishin kryesisht ish-të burgosurit 
politikë që propagandonin formimin e një fronti të gjerë politik dhe ushtarak. 
Qëllimi i tyre ishte që të organizonin një kryengritje të përgjithshme të armatosur, 
ku do të merrnin pjesë të gjitha grupimet politike dhe ushtarake, që përpiqeshin për 
çlirimin e Kosovës nga Serbia; dhe c) Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), të cilën e 
formoi Lëvizja Kombëtare e Kosovës dhe që favorizonte mënyrën guerrile të luftës, 
me qëllim që të provokohej ndërhyrja e Aleancës së NATO-s kundër forcave serbe. 
Mungesa e përshkrimit të këtyre tri linjave do të thotë njëkohësisht edhe mungesë e 
informacioneve për mosmarrëveshjet dhe konfliktet e tyre të ndërsjella.

Krimet e luftës

Librat shkollorë të të dy vendeve flasim vetëm për krimet “e palës tjetër”. Për 
shembull, librat shkollorë në gjuhën serbe nuk përmendin në asnjë rast që forcat 
serbe/jugosllave të kenë vrarë ndonjë shqiptar gjatë konfliktit të armatosur, as librat 
shkollorë në gjuhën shqipe nuk e përmendin se UÇK-ja ose forcat e NATO-s kanë vrarë 
ndonjë serb gjatë ose pas konfliktit. Gjithashtu, librat shkollorë në gjuhën serbe dhe në 
gjuhën shqipe në Kosovë i zmadhojnë krimet “e palës tjetër” dhe e krijojnë ambientin 
për mosmarrëveshje.

Librat shkollorë në gjuhën serbe përmendin letrën e Republikës Federale të 
Jugosllavisë dërguar Këshillit të Sigurimit të KB në shkurt të vitit 2000, ku thuhet 
se nga hyrja e forcave të NATO-s në Kosovë „janë vrarë 899 dhe janë rrëmbyer 834 
persona “ (Đurić dhe Pavlović, 2010, 255). Në këtë rast ata nuk e pohojnë përkatësinë 
etnike të këtyre personave, as fatin e të rrëmbyerve. Fondi për të Drejtën Humanitare 
(FDH), organizatë me seli në Beograd, ofron të dhëna se janë vrarë 1.123 civilë serbë 
në periudhën nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 1999, nga të cilët 786 
janë vrarë pas hyrjes së forcave të NATO-s (më 12 qershor të vitit 1999 – dhjetor të 
vitit 1999) (Kandić, 2001, 3). Nga ana tjetër, librat shkollorë në gjuhën shqipe në 
Kosovë thonë se gjatë konfliktit të armatosur, vetëm në periudhën nga janari deri në 
dhjetor të vitit 1998 “...janë vra mbi 2,000 shqiptarë, duke mos llogaritë këtu edhe një 
numër shumë të madh të të zhdukurve“ (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 206). 
Megjithatë, FDH në botimin e vet shumëvëllimësh Libër Kujtimi i Kosovës 1998-2000, 
për të njëjtën periudhë shënon 1.660 shqiptarë të vrarë, duke përfshirë 678 pjesëtarë 

136 FARK është shkurtesë për Forcat e Armatosura të Republikës së Kosovës (Forcat e Armatosura të 
Republikës së Kosovës,  FARK), organizatë paramilitare që përfaqësonte krahun ushtarak të Lidhjes 
Demokratike të Kosovës, themelues të së cilës janë Ibrahim Rugova dhe Bujar Bukoshi. Ai ka qenë 
kundërshtari kryesor i UÇK-së. FARK-u grumbulloi me dhjetëra ish-oficerë të APJ-së bashkë me disa 
mijëra luftëtarë dhe ka qenë aktive gjatë luftës në Kosovë 1998–1999. Vlerësohet se në konfliktet mes 
FARK-ut dhe UÇK-së kanë rënë mbi njëmijë viktima, kurse pas luftës disa përfaqësues të rëndësishëm 
të UÇK-së janë dënuar për shkak të vrasjes së anëtarëve të FARK-ut (vërejtje e redaktorit).
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të UÇK dhe 296 serbë, nga të cilët 167 pjesëtarë të Ushtrisë së Jugosllavisë dhe të 
Ministrisë së Punëve të Brendshme (Kandić, 2011, 457).Sipas librave shkollorë në 
Kosovë, gjatë bombardimeve të NATO-s (24 mars – 10 qershor të vitit 1999) “...ushtria 
sërbe ka vrarë rreth 15,000 shqiptarë “ (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 207; 
Bicaj dhe Ahmeti, 2005, 202). Libër Kujtimi i Kosovës 1998-2000 e përmbledh numrin 
e civilëve të vrarë shqiptarë në periudhën nga janari i vitit 1998 deri në dhjetor të vitit 
2000, duke përfshirë këtu edhe 78 ditët e bombardimeve të NATO-s, në 7.864 viktima 
gjithsej. Kështu, numri i të vrarëve në librat shkollorë në Kosovë është dyfishuar, 
ndërsa nuk jepen burimet e të dhënave. 

Kur është fjala për personat e përndjekur/të shpërngulur, pak a shumë përsëritet 
situata me numrin e të vrarëve. Librat shkollorë në gjuhën shqipe në Kosovë nuk e japin 
numrin e serbëve dhe të joshqiptarëve të tjerë të shpërngulur pas ardhjes së KFOR-it, 
kurse librat shkollorë në serbisht thonë se bëhet fjalë për më shumë se 220.000 njerëz 
(Đurić dhe Pavlović, 2010, 251). Sekretariati i Lartë i KB për Refugjatët (UNHCR) 
shënon shifrën prej 210.000 të shpërngulurish.137 Ngjashëm, librat shkollorë në 
serbisht nuk flasin për përndjekjen e shqiptarëve nga Kosova gjatë bombardimit të 
NATO-s, që sipas UNHCR-s, përfshin një numër prej 862.979 personash.138 Në librat 
shkollorë në Kosovë megjithatë flitet për më shumë se një milion refugjatë shqiptarë 
(Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 206).

Librat shkollorë në shqip në Kosovë i përshkruajnë krimet e forcave serbe ndaj 
shqiptarëve gjatë luftës si gjenocid (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 207).139 Në 
vend të përkufizimit të Konventës së KB për parandalimin dhe ndëshkimin e krimit 
të gjenocidit, ose çfarëdo argumentesh se në Kosovë ka ndodhur gjenocid, në librat 
shkollorë gjenden fraza të tilla si “...skenat e llahtarshme të barbarisë së eskadroneve 
gjakatare” (po aty, 205). Më tej, duke i përshkruar krimet e forcave serbe në Kosovë si 
gjenocid, autorët e këtyre teksteve shkollore gjithashtu injorojnë mendimin e Gjykatës 
Supreme të Kosovës, sipas së cilës aksionet e regjimit serb nën Sllobodan Milosheviqin 
mund të konsiderohen krime kundër njerëzimit, e jo gjenocid.

Siç u tha më sipër, librat shkollorë në serbisht nuk i përmendin krimet e forcave serbe 
mbi shqiptarët e Kosovës, por theksojnë informatën që Gjykata Penale Ndërkombëtare 
për Ish-Jugosllavinë (ICTY) ka ngritur aktakuza kundër zyrtarëve të lartë politikë dhe 
ushtarakë të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe të Serbisë (Đurić dhe Pavlović, 
2010, 253), duke mos thënë se për çfarë akuzohen ata. Nga ana tjetër, librat shkollorë 
në gjuhën shqipe në Kosovë jo vetëm që nuk përmendin krimet e bëra nga UÇK-ja ndaj 
serbëve dhe joshqiptarëve të tjerë gjatë dhe pas konfliktit të armatosur në Kosovë, por 

137 Për më shumë informata shih: http://www.unhcr.org/pages/49e48d9f6.html
138 UNHCR Country Updates – Former Yugoslavia, UN Inter-Agency Humanitarian Situation Report: 

Kosova, pages 65–70.
139 Disa libra shkollorë në Kosovë madje pohojnë se Uilljam Voker (William Walker), shef i misionit të OSBE 

në Kosovë, masakrën në fshatin Reçak e ka quajtur gjenocid. Lidhur me këtë, shih Bicaj dhe Ahmeti, 
2005, 202. Megjithatë, në fjalimin e mbajtur në varrimin e të rënëve, ai masakrën e ka përshkruar si 
krim kundër njerëzimit. Për fjalimin e ambasadorit Uilljam Voker dhe më shumë për masakrën në Reçak, 
shih Petriç, W. dhe Pihler, R. (2002) Rruga e gjatë në luftë - Kosova dhe bashkësia ndërkombëtare 1989-
1999. Prishtinë: KOHA, 154–162. 
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nuk përmendin as aktakuzat që Gjykata Penale Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë 
ngriti kundër dy udhëheqësve të UÇK-së (Fatmir Limaj dhe Ramush Haradinaj). 
Krimet e bëra nga UÇK-ja mbi serbët dhe joshqiptarët e tjerë nuk përmenden as në 
librat shkollorë në gjuhën serbe. Atai japin të dhëna për krimet e UÇK-së vetëm pasi 
ka përfunduar konflikti i armatosur, kur forcat e KFOR-it hynë në Kosovë. Në bazë të 
këtyre teksteve shkollore fitohet përshtypja se gjatë luftës në Kosovë vetëm NATO ka 
bërë krime.

Gjatë 78 ditëve kur NATO-ja bombardoi Jugosllavinë, sipas librave shkollorë në 
gjuhën serbe “janë vrarë midis 1.200 deri 2.500 civilë“ (Đurić dhe Pavlović, 2010, 251). 
Ky libër shkollor jep edhe pasqyrimin tabelar të viktimave civile nga bombardimi i 
NATO-s, ku jepet një shifër prej 347 viktimash. Në këtë tabelë kombësia shqiptare 
përmendet vetëm për 70 viktima të rëna gjatë bombardimit të NATO-s në afërsi të 
Gjakovës, kurse për 50 civilë të rënë viktimë në fshatin Luzhan të Podujevës, 20 në Pejë 
dhe 87 në fshatin Korishë të Prizrenit nuk përmendet përkatësia kombëtare shqiptare. 
Gjithashtu, në tabelë nuk përmendet sulmi i forcave të NATO-s në burgun e Dubravës, 
ku, sipas Fondit për të Drejtën Humanitare, humbën jetën 112 të burgosur shqiptarë. 
Ndoshta ky sulm nuk përmendet në tabelë, për shkak se vetëm 29 të burgosur humbën 
jetën nga bombat e NATO-s më 19 dhe 20 maj të vitit 1999, kurse të tjerët, përsëri 
sipas të dhënave të FDH, u ekzekutuan prej forcave serbe më 21 dhe 23 maj të vitit 
1999.140

Organizata Human Rights Watch në bazë të hulumtimit në terren hartoi raportin 
për viktimat civile të bombardimeve të NATO-s. Sipas tij forcat e NATO-s vranë jo më 
pak se 489 dhe jo më shumë se 528 civilë të pafajshëm. Po ashtu, shumica e viktimave 
civile ka rënë viktimë në territorin e Kosovës, midis 279 dhe 318 njerëz.141 Kështu 
numri i viktimave civile nga bombardimi i NATO-s në librat shkollorë në gjuhën serbe 
është dyfishuar, kurse librat e Kosovës në gjuhën shqipe nuk i shënojnë fare ata.

Konferenca në Rambuje

Para Konferencës në Rambuje, ngjarja më e rëndësishme në skenën politike ishte 
takimi i Ibrahim Rugovës dhe përfaqësuesve të delegacionit të Kosovës me Sllobodan 
Milosheviqin në maj të vitit 1998, kur të dy palët ranë dakord rreth zgjidhjes paqësore 
të çështjes së Kosovës. Ky takim nuk përmendet në asnjë nga librat shkollorë. Një 
nga ngjarjet më të rëndësishme që i parapriu shkallëzimit të konfliktit të armatosur, 
takimi në Rambuje të Francës, është përmendur edhe në librat shkollorë në gjuhën 

140 FDH më 28 maj të vitit 2010 para Gjykatës për Krime Lufte në Serbi ka paraqitur denoncime penale 
kundër 34 personave përgjegjës për mbajtjen e më shumë se 90 të vrarëve dhe plagosjen e më shumë 
se 150 të burgosurve shqiptarë në burgun e Dubravës, më 21 dhe 23 maj të vitit 1999, pas sulmit të 
forcave të NATO-s, më 19 dhe 20 maj të vitit 1999. Akuzat mund të shihen në: http://hlc-rdc.org/index.
php/en/public-informationoutreach/pressreleases/208-krivina-prijava-za-ratni-zloin-protiv-ratnih-
funkcionera-republike-srbije. 

141 Human Rights Watch. Viktimat civile të fushatës së NATOS në: http://www.hrw.org/legacy/reports/2000/
nato/
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shqipe, edhe në gjuhën serbe, në vija të shkurtra dhe në mënyra të ndryshme. Librat 
shkollorë në gjuhën shqipe në Kosovë thonë se dështimi i bisedave shënon një “...fazë 
të re në të cilën hyn lufta e UÇK-së” (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 206; Bicaj 
dhe Ahmeti, 2005, 202). Nuk shpjegohen shkaqet për dështimin e bisedave, as nuk 
pohohen pikat e rëndësishme të Marrëveshjes së përkohshme për paqe dhe vetëqeverisje 
në Kosovë. Këtë dokument më 18 mars në Paris e nënshkruan përfaqësuesit shqiptarë 
të Kosovës dhe dy ndërmjetësues në biseda – Kristofer Hill (Christopher Hill) (SHBA) 
dhe Volfgang Petriç (Wolfgang Petritch) (BE) – por nuk e nënshkruan përfaqësuesit e 
Serbisë/Jugosllavisë, e as ndërmjetësuesi i tretë – Boris Majorski (Rusia).

Edhe përkundër rëndësisë së këtij dokumenti, gjë që dëshmohet edhe nga fakti 
se implementimin e tij e garantuan forcat e NATOS me 28.000 ushtarë në Kosovë, 
autorët e librave shkollorë nuk thonë asgjë për përmbajtjen e tij. Arsyeja për këtë është 
e thjeshtë: ky dokument parashikonte autonomi thelbësore të Kosovës brenda RF të 
Jugosllavisë.142 Në informatat e ofruara, librat shkollorë në Kosovë krijojnë përshtyjen 
që UÇK nuk ka hequr dorë nga qëndrimet e veta të mëparshme politike. Autorët nuk 
e përmendin faktin se përfaqësuesit e UÇK-së e nënshkruan marrëveshjen, sepse 
ai është në kundërshtim me një nga vijat mbizotëruese të librit shkollor, sipas së 
cilës platforma politike e UÇK-së gjithnjë ka qenë për Kosovën e lirë dhe të pavarur 
(Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 205). Askund nuk thuhet qartë se fillimisht ajo 
platformë ka kërkuar – siç qëndron edhe në betimin ushtarak të UÇK-së – „.çlirimin 
dhe bashkimin e tokave të pushtuara shqiptare“.143

Librat shkollorë në Kosovë nuk e përmendin as autonominë thelbësore të cilën 
Kosova do ta gëzonte në Jugosllavi në bazë të Marrëveshjes së përkohshme. Në këtë 
dokument thuhet se “tri vjet pas hyrjes në fuqi të Kontratës të ftohet konferenca 
ndërkombëtare që të caktohet mekanizmi i zgjidhjes përfundimtare për Kosovën, 
në bazë të vullnetit të popullit, mendimit të pushteteve kompetente, përpjekjeve 
të secilës Pale kontraktuese në krahasim me zbatimin e kësaj kontrate, si edhe të 
Aktitpërfundimtar të Helsinkit”.144 Në dokument nuk thuhet askund se ka të bëjë 
me vullnetin e një populli të caktuar. Përveç togfjalëshit “vullneti i popullit”, është 
përmendur edhe Akti përfundimtar i Helsinkit, sipas të cilit kufijtë ndërkombëtarë 
mund të ndryshojnë vetëm me marrëveshje të dy palëve.

Nga ana tjetër, sipas librave shkollorë në gjuhën serbe “agresioni i NATO-s ka 
ndodhur pasi pala serbe në Rambuje refuzoi t’i nënshkruajë kërkesat ultimative për 
tërheqjen e ushtrisë dhe të policisë nga Kosova“ (Đurić dhe Pavlović, 2010, 251). 
Këta libra shkollorë nuk e përmendin se Marrëveshja e përkohshme për paqe dhe 
vetëqeverisje në Kosovë parashikonte që 2.500 policë jugosllavë dhe 1.500 ushtarë do të 
sistemoheshin në Kosovë dhe që autonomia thelbësore do të realizohej brenda kufijve 

142 Marrëveshja e përkohshme për paqe dhe vetëqeverisje në Kosovë, Paris, më 18 mars të vitit 1999, mund 
të shihet në: http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm

143 Teksti i betimit ushtarak të UÇK-së mund të gjendet në faqen kushtuar Adem Jasharit: http://www.
ademjashari.com/uck.aspx?View=1&SMID=68&CID=19 

144 Marrëveshja e përkohshme për paqe dhe vetëqeverisje në Kosovë, Paris, më 18 mars të vitit 1999, në: 
http://jurist.law.pitt.edu/ramb.htm 
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sovranë të RF të Jugosllavisë. Kështu, te nxënësit serbë është krijuar përshtypja se 
“shtetet perëndimore që u përzien në konflikt, duke ua dhënë përkrahjen haptazi 
shqiptarëve“ (po aty, 251) kanë pasur për qëllim ta largojnë Serbinë nga Kosova. 

Ndërhyrja e NATOS

Pas Rambujes, periudha më e rëndësishme e luftës në Kosovë padyshim është koha 
kur NATO-ja bombardoi objektet ushtarake dhe policore serbe/jugosllave, gjë që në 
librat shkollorë në gjuhën serbe quhen agresion i paktit të NATO-s. Siç është përmendur 
më lart, Bashkësia Ndërkombëtare nuk ka kërkuar tërheqjen e të gjitha forcave serbe/
jugosllave ushtarake dhe policore nga Kosova, prandaj një kualifikim i tillë në librat në 
serbisht, duket që e paraqet Serbinë si “viktimë të shteteve perëndimore të cilat kanë 
dalë haptazi në anën e shqiptarëve“.

Sipas librave shkollorë në gjuhën shqipe në Kosovë, ndërhyrja ushtarake e NATO-s 
ka pasur si qëllim “...për t’ua ndalë hovin krimeve që bënte Sërbia ndaj shqiptarëve” 
(Rexhepi dheDemaj, 2009, 105). Këta libra pohojnë se Kosova është çliruar nga Serbia 
“pas betejës së suksesshme të UÇK-së dhe hyrjes së trupave të NATO-s në qershor të 
vitit 1999“ (po aty, 106). Mirëpo, nëse UÇK nuk ishte në gjendje t’i japë fund valës së 
krimeve të kryera nga trupat serbe kundër shqiptarëve, ndaj NATO u detyrua që të 
ndërhyjë ushtarakisht, është vështirë të kuptohet se si Kosova u çlirua pas betejës së 
suksesshme të UÇK-së dhe hyrjes së trupave të NATO-s. Po ashtu, në librat në gjuhën 
shqipe në Kosovë shkruhet se “…pos njësiteve luftarake të UÇK-së, në Kosovë hynë 
edhe forcat e NATO-s me emrin KFOR” (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 207). 
Nga kjo do të dilej në përfundimin se trupat e UÇK-së nuk kanë qenë në Kosovë por se 
ata, si edhe trupat e NATO-s, kanë hyrë nga jashtë. Librat në gjuhën shqipe në Kosovë 
nuk thonë nga janë dhe kur kanë ardhur atje.

Në disa nga librat në gjuhën shqipe në Kosovë pohohet se tërheqja e palës serbe/
jugosllave nga territori i Kosovës ka qenë pasojë e “bombardimit të NATO-s dhe 
veprimeve të shpeshta të UÇK-së “ (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 207; Bicaj dhe 
Ahmeti, 2005, 202). Marrëveshjen ushtarako-teknike për tërheqjen e forcave serbo/
jugosllave nga Kosova e ka nënshkruar më 9 qershor të vitit 1999 në Kumanovë vetëm 
NATO dhe RFJ – veçanërisht Serbia. Autorët e librave shkollorë në gjuhën shqipe nuk 
e saktësojnë që UÇK-ja nuk ka qenë pjesë e kësaj marrëveshjeje të rëndësishme me 
të cilën në fakt përfundoi konflikti i armatosur në Kosovë. Krahas urdhrit të forcave 
serbo/jugosllave që të tërhiqen nga Kosova, marrëveshja garantonte se për një numër 
të tyre – i kufizuar në qindra, e jo në mijëra – do të lejohet kthimi në Kosovë,145 por kjo 
përsëri është lënë anash në librat në gjuhën shqipe në Kosovë. Befasuese është se kjo 
klauzulë nuk gjendet as në librat në gjuhën serbe.

Ngjashëm me këtë, asnjë tekst në librat shkollor nuk pohon se qëllimi fillestar i 
NATO-s nuk ka qenë që t’i përndjekë të gjitha forcat serbo/jugosllave nga Kosova. 

145 Teksti i Marrëveshjes Ushtarako-teknike midis Forcave Ndërkombëtare të Sigurisë („KFOR-it“) dhe 
Qeverisë Federale të Republikës së Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë, i nënshkruar në Kumanovë 
më 9 maj të vitit 1999, mund të shihet në: http://www.srbija.gov.rs/kosovo-metohija/?id=19947
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Kjo ka ndodhur më vonë më 3 qershor të vitit 1999, kur presidenti i RFJ Sllobodan 
Millosheviqi pranoi dokumentin që e linte të nënkuptuar tërheqjen e të gjitha 
forcave ushtarake, policore dhe paramilitare të RFJ/Serbisë nga Kosova. Këtë 
dokument e hartuan Stroub Talbot (Strobe Talbott) në emër të SHBA, Marti Ahtisari 
(Martti Ahtisaari) në emër të Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi i Rusisë, Viktor 
Çernomirdin (Victor Chernomyrdin).146 Dokumenti përmbante këtë kërkesë sepse një 
veprim i tillë u konsiderua si i domosdoshëm që refugjatët të ndjehen të sigurt dhe të 
kthehen në shtëpitë e veta, si dhe që forcat e NATO-s të krijojnë ambient të sigurt, që 
do të parandalonte shkallëzimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis tyre dhe forcave 
serbe, ose midis forcave serbe dhe kthimit të të përndjekurve. 

Gjithashtu, demilitarizimi dhe transformimi i UÇK-së në librat shkollorë në gjuhën 
shqipe në Kosovë është paraqitur thjesht si kalim nga UÇK në Korpusin Mbrojtës 
të Kosovës (KMK) “në bazë të marrëveshjes së arritur në shtator të vitit 1999 midis 
gjeneralit Agim Çeku, komandantit të UÇK-së dhe gjeneralit Majkëll Xhekson (Michael 
Jackson), komandantit të KFOR-it” (Bajraktari, Rexhepi dhe Demaj, 2010, 207; Bicaj 
dhe Ahmeti, 2005, 202). Mungojnë informatat për dokumentin e quajtur Demilitarizimi 
dhe transformimi i UÇK, të cilin udhëheqësi i krahut politik të UÇK, Hashim Thaçi, ia 
paraqiti gjeneralit Xhekson më 21 qershor të vitit 1999. Në këtë dokument Thaçi bën 
lutje që ushtarët e UÇK-së të çarmatosen dhe të integrohen në shoqërinë civile si 
organizatë civile për situata të jashtëzakonshme – (KMK). Sipas dispozitave të këtij 
dokumenti, UÇK pajtohet që rreth kësaj të mos përzihet me personelin e RFJ që do 
të kthehet në Kosovë (në qindra, e jo në mijëra) dhe të ushtrojë detyra specifike me 
lejen dhe udhëzimin e komandantit të KFOR-it.147 Në librat shkollorë në gjuhën serbe, 
çarmatosja e UÇK-së nuk përmendet fare.

Lidhur me pushtetin civil në Kosovë të vendosur nga Kombet e Bashkuara dhe 
kontrollin ushtarak të vendosur nga NATO, librat shkollorë në gjuhën shqipe në 
Kosovë japin vetëm datat dhe të dhënat për numrin e trupave të vendosur. Në asnjë 
vend nuk përmendet se misioni i NATO-s në Kosovë ka pasur për qëllim që ta zbatojë 
Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të KB. Gjithashtu, nuk ka të dhëna relevante 
për misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë (UNMIK-u), i cili – në pajtim me 
Rezolutën 1244 – i garanton Kosovës autonominë e gjerë në kuadër të RFJ. Në librat 
shkollorë në gjuhën serbe gjejmë referencën në të cilën garantohet tërësia territoriale 
e RFJ në pajtim me Rezolutën 1244.148

146 Dokumenti të cilin e kanë përpiluar Stroub Talbot, Marti Ahtisari dhe Viktor Çernomirdin e të cilin 
e ka aprovuar parlamenti serb, është pjesë e Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të 
Bashkuara.

147 Marrëveshja për demilitarizim dhe transformim të UÇK gjendet në: http://www.nato.int/kosovo/docu/
a990620a.htm

148 Teksti i Rezolutës 1244 mund të gjendet në gjuhën serbe në adresën:http://www.srbija.gov.rs/kosovo-
metohija/?id=19944



255

Përfundime

Trajtimi që i bëhet luftës së Kosovës në periudhën 1998-1999 në librat shkollorë në 
Serbi dhe Kosovë, zbulon një mori dallimesh të qarta. Këto dallime mund të grupohen 
në këtë mënyrë:

Elementi kryesor i luftës në Kosovë kanë qenë krimet e bëra nga ushtria serbe 
ndaj shqiptarëve dhe krimet kryesisht të paorganizuara të shqiptarëve ndaj serbëve. 
Librat shkollorë të të dy palëve theksojnë vetëm krimet e kryera nga pala tjetër, duke 
e paraqitur veten si viktimë, ndërsa palën tjetër si agresore. Kështu, librat shkollorë 
në gjuhën shqipe në Kosovë, paraqesin vetëm krimet e serbëve ndaj shqiptarëve. Në 
këta libra, këto krime janë përshkruar si “akte të përgjakshme terroriste”, “dhunë 
nacionaliste dhe terror”, “terror nacionalist dhe gjenocid” ose “skena të tmerrshme 
barbare të skalioneve të pamëshirshme”. Në këta libra shkollorë rrallë ofrohen të dhënat 
që përcaktojnë sasinë e krimeve serbe, por edhe kur i theksojnë, ata i zmadhojnë. Librat 
shkollorë në gjuhën serbe po ashtu paraqesin vetëm krimet e shqiptarëve ndaj serbëve, 
duke i përshkruar si “sulme të bandave të shqiptarëve vendas”, “terror shqiptar ndaj 
serbëve”, ose “plaçkitja dhe konfliktet e grupeve terroriste me forcat e rendit”. Si në 
rastin e mësipërm, as këta libra shkollorë marrë në përgjithësi nuk japin të dhëna për 
krimet.

Edhe pse hyrja e ushtrisë serbe në Kosovë dhe krimet e të dy palëve paraqiten në 
mënyra të ndryshme, në të gjithë librat shkollorë nga të dy shtetet nuk përmenden 
fare takimet, marrëveshjet dhe bashkëpunimi i përfaqësuesve politikë dhe ushtarakë 
të shqiptarëve dhe serbëve. Për shembull, nuk përmendet marrëveshja e liderëve të 
rezistencës paqësore midis shqiptarëve të Kosovës (1996) me presidentin serb për 
hapjen e shkollave dhe ndërtesave të universitetit për shqiptarët, si edhe takimi i tyre i 
mëvonshëm për gjetjen e zgjidhjes paqësore për çështjen e Kosovës (1998).

Për librat shkollorë në Kosovë karakterisike është zmadhimi i tepërt i qëllimeve të 
organizatave politike dhe ushtarake të shqiptarëve. Organizatave madje nganjëherë 
u janë dhënë edhe emërtime të trilluara. Pranimi i autonomisë së konsiderueshme 
për Kosovën në konferencën e Rambujes nga përfaqësuesit politikë të UÇK-së nuk 
përmendet askund; aq më shumë, pohohet që qëllimi i UÇK-së ka qenë pavarësia, 
ndërkohë që teksti i betimit të ushtarëve të UÇK-së flet për çlirimin dhe bashkimin e 
trojeve të pushtuara shqiptare.

Librat shkollorë në përgjithësi nuk i përshkruajnë elementet politike të pranishme 
në Kosovë dhe i përmendin vetëm nën nocionet e përgjithshme “lëvizja kombëtare 
shqiptare” ose “lëvizja demokratike në Kosovë“. Elementet e luftës së fundit në Kosovë 
janë dhënë vetëm përmes pasqyrimit të përbashkët të UÇK-së. Librat shkollorë në 
gjuhën serbe nuk i përmendin këto aspirata të ndryshme. Në asnjë libër shkollor në 
Kosovë nuk thuhet asnjë fjalë për proponentët e zgjidhjes paqësore dhe ndarjen në 
dy fraksione, atë të rezistencës paqësore dhe atë të rezistencës aktive. Për më tepër, 
nuk përmendet as ndarja midis qëllimeve paqësore dhe ushtarake të politikës së 
Kosovës. Në librat shkollorë në Kosovë mungojnë edhe të dhënat për tri grupimet dhe 
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konceptet e tyre të angazhimit ushtarak në pikëpamje të luftës: FARK, LKÇK dhe UÇK. 
Mungesa e të përmendurit të këtyre fraksioneve gjithashtu do të thotë edhe mungesë 
e të dhënave për mosmarrëveshjet dhe konfliktet midis tyre.

Aspiratat për pronësi ndaj territorit të Kosovës, paraqitja vetëm e atyre krimeve të 
cilat i ka bërë pala tjetër, paraqitja e vetvetes si viktimë, kurse e tjetrit si agresor, si dhe 
heshtja për bashkëpunimin shqiptaro-serb, takimet dhe marrëveshjet, janë tregues që 
të dy palët nuk përpiqen që te gjenerata e re të mbjellin farë pajtimi. Shtrembërimi i 
qëllimeve dhe bashkimi i elementeve politike të llojllojshme në mesin e shqiptarëve 
të Kosovës në librat shkollorë në Kosovë, i bën nxënësit që të besojnë se shqiptarët 
gjithmonë kanë qenë të bashkuar rreth një ideali. Nga librat shkollorë në Kosovë 
vijon të besohet se ai ideal gjithnjë ka qenë uniteti kombëtar, e më vonë pavarësia 
e Kosovës. Në fund, duke pasur parasysh shqyrtimin e mëparshëm, mund të thuhet 
se Serbia dhe Kosova po promovojnë urrejtjen ndëretnike dhe këtë jo vetëm midis 
qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë, por gjithashtu edhe në mesin e vetë qytetarëve të 
Kosovës – shqiptarëve dhe serbëve – sepse nxënësit shqiptarë përdorin librat shkollorë 
të historisë së Ministrisë së Arsimit në Kosovë, kurse librat shkollorë të Ministrisë së 
Arsimit të Serbisë i përdorin jo vetëm nxënësit në Serbi, por edhe nxënësit e kombësisë 
serbe në Kosovë.
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Abstract: 
This article focuses on the way the most important events during the war in Kosovo 
(1998-1999) are presented in the primary and high history textbooks in Kosovo. The 
article aims to analyse the presentation of the political/military groups of Kosovo 
Albanians during the war, their political goals, the meetings, agreements, and 
collaboration of the political and military representatives of the Albanians with their 
Serb counterparts, and the war crimes committed by both sides. The article is divided 
in four parts: the peaceful and the military factions; war crimes, the Rambouillet 
Conference; and the NATO intervention. The primary and high history textbooks of 
Kosovo and Serbia, published by the Libri Shkollorpublishing house (Prishtina), and by 
Enti për Botimin e Librave Shkollorë (Belgrade), approved by the respective ministries 
of education, serve as the primary source for this article. In addition to that, works by 
foreign scholars, who have analysed the events in Kosovo in this period are taken into 
consideration with their respective arguments.
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