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Funeral services in Palo Alto, California

O

Performed by Rev. Dennis Logie

n behalf of the Deva family, I want to express my
appreciation for your presence on this sad occasion
and to Imam Vehbi lsmaili for his services and
support. I know that all of you that knew Xhafer Deva
personally would want to individualy express your
sympathy and your testimonials. But wishing to keep these
services not too lengthy, we will hear some who will act as
your representatives and will speak for the various
communities and groups in memory of Xhafer Deva. We
thank you all for your support and presence at this time.
The rst to speak in honor of Xhafer Deva, is
Professor Rexhep Krasniqi. Professor Krasniqi is a
representative of the Free Albania Committee and also a
man whose friendship goes back many, many years.
Professor Krasniqi will be speaking in Albanian, for as he

fi

5

expresses it, the heart speaks best in its mother tongue.
Professor Kraniqi, ——— Thank you, Professor Krasniqi.
May I introduce now, Mister Zef Nekaj. Mr. Nekaj
helped prepare the previous biography an he is also a long
and dear friend of the family. Mr. Nekaj will summarize in
English the testimonial just given. Mr. Nekaj ——— Thank
you, Mr. Nekaj.
It is my pleasure now to introduce to you Mr. Reshad
Agaj. Mr. Agaj has been asked by Leka I, the exiled King of
Albania, te represent him. Mr. Agaj ———. Thank you, Mr.
Agaj.
Although much of Xhafer Deva’s life was lived in
Albania and in Europe, he had many American friends. One
of these friends is Roger Hollingshead, a man who was
instrumental in bringing the Deva family to America and
the freedom, safety, and future that they found here. Roger
Hollingshead will be speaking on behalf of Xhafer Deva’s
many American friends. Mr. Hollingshead ———-.
Thank you, Mr, Hollingshead. An important part of
Xhafer Deva's life was his presidency for thirty years of the
Lidhja e Prizrenit në Mërgim - The League of Prizren in
Exile. At this time, Amza Abdullaj will be speaking as a
representative of the League of Prizren. Mr. Ahdullaj ———.
Thank you, Mr. Abdullaj. We have with us today
Father Gerald Phelan, University of Santa Clara, a long-time
friend of the Albanian community. He will o er an
Ecumenical Prayer. Father Phelan ———.
Thank you, Father Phelan. I am honored, as the
entire Deva family is honored, that so many ne and
deserving words have been said about Xhafer Deva. We are
pleased that so many were able to come and be present
today. We are touched by the deep sympathy expressed by
you all.
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Xhafer Ibrahim Deva was born on February 21, 1904,
in Mitrovica, Kosova, Albania. One of seven brothers from
prominent family, he was educated in Mitrovica, Salonika,
lstanbul, and Vienna.
His abilities were recognized at an early age and he
became active in family enterprises. A polyglot, he spoke
nine languages and understood many more. As a young
man, he was already noted for his integrity and sense of
fairness. At age of 39, he became Minister of the Interior in
Albania, serving his country well in a di cult time until he
was forced to ee the communist takeover. He was always
the champion of the oppressed, sacri cing his fortune and
personal safety to save the lives and futures of those in
need whatever their nationality. There are those here today
who owe their very lives to his concern, his loyality, his
sense of justice, and his willingness to risk himself for
others.
Always a patriot, he never gave up hope that his
mother country, Albania, would some day be free. He
believed in supporting one's country, and thus became a
proud American citizen, but his heart was with his beloved
Albania. He spoke with a voice of unity and was a leader of
the Albanian community in exile, serving as President of
the League of Prizren for over 30 years. His wisdom and
honest heart were greatly admired and he served the cause
of freedom and peace until his last months of Illness.
He worked for many years at Stanford Universlty and
was not afraid to work hard at an honest job. not afraid to
work hard at an honest joh. By working there he was able
to provide the best education at this University for his
children, He retired in 1971, and his later years found him
ever in the role of statesman and travelling ambassador at
large.
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Xhafer Deva died on May 25, 1978, and is survived by
his loving wife, Oawalda who daily nursed him and cared
for him in his last year; his step-children Udo Kaiser of Palo
Alto, Gerlind Megroz of Switzerland, and Burgl Dagmar
Logie of Redwood City; seven grandchildren; his brother
Ismail of Turkey; and many hundreds of friends,
compatriots, and associates around the world.
In many ways, Xhafer Deva was a modest man. We
hope this service today re ected his modesty and virtues.
To his wife, he was simply Xhafer, or Xhaferle. A husband
who was not too proud to help with the humble tasks of the
home because of his love. A husband who was a gracious
host, a soothing companion on long walks in the evening. A
husband who will be missed.
To his children, he was Vati - Daddy. A step-father
who wanted the best for them and sacri ced to obtain it. A
father who would surprise them with oranges from ltaly
after the war. A father who labored to provide them the
best of education at Stanford. A father who had great
insights into life and the world. A father who was enjoyed
by those who married his children - myself and Udo's wife,
Sonja.
To his grandchildren, he was Opa - Grandpapa. A
grandpapa who rejoiced in the smile of a baby. A
grandpapa who loved to bounce a small child on his knee.
A grandpapa who tried to give wise advice to children and
who delighted in his grandchildren's accomplishments at
school.
To many of you, he was Xhafer, or in respect, Mr.
Deva, but always I hope, a man that could be trusted - a
man whose word was like steel: unbroken a man in whose
heart beat a love of freedom, a love of country, a love for
the oppressed.
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We will lay his body to rest tomorrow, but hie spirit,
his patriotism, his ideals will live on in our memories and in
our hearts. Thank you all for sharing in this service with us.
Faleminderit!
And now, the Imam Vehbi Ismaili will close this
service with a prayer.

Me rastin e 70-vjetorit të lindjes (1974), Xhafer Deva me të
shoqen, zonjën Oswalda dhe me dhandrrin Rev. Dennis Logie,
në shtëpinë e tyne në Palo Alto, California.
On his 70th Birthday, Xhafer Deva with his wife Mrs. Oswalda. In
background Rev. Dennis Logie, son-in-law of the latter.
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Madrid, Korrik 1972. Nga e majta zotnitë Hajdar Tonuzi (Vatra dhe OKLL), Dr.
Gjon Buçaj (observator) Blloku (Vërlacit), Kalosh Hamdia (Lidhja e II° e
Prizrenit), Petraq Ktona (Balli Kombëtar dega e Hasan Dostit), Kadri Cakrani
(Balli Kombëtar dega e Ali Këlcyrës), Gjeneral Abaz Kupi kryetar nderi i
OKLL, Xhafer Deva (kryesues i mbledhjes) kryetar i Lidhjes II° Prizrenit,
Selim Damani kryetar i OKLL, Nue Pjetër Gjomarkaj Blloku Kombëtar
Indipendent, Isa Ndreu kryetar i Partisë Katundare, Vasil Germenji kryetar i
ACEN (vendeve të robëruara komuniste), Loro Stajka kryetar i Partisë
Bashkimi Demokrat, Arif Fazo OKLL. (Foto Adil Biçaku)

A

Xhafer Deva In Memory, With Gratitude

t this distance from the death of Xhafer Deva, our
immediate anguish is diminished, and our grief is
eased in the knowledge of the peace that is his. Our
sense of deep personal loss is tempered by ever clearer
appreciation of the contributions he made here, always
unstintingly, often at considerable personal sacri ce. We
are consoled by the knowledge hat he has found a richly
deserved rest, and by remembrance of his works while he
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was among us. Xhafer's was a lifetime marked by
dedication to the sacred cause of his homeland and its
people; by devotion of his family, his countrymen, his
friends; and, let it never be forgotten, by loyalty and service
to the country that was his at the time of his death. Thus
comforted, we should now look to the legacy passed on to
us by our good friend and teacher.
Aside from the deep, long-standing and precious
friendship with an unforgettable man, thie particular view
of Xhafer Deva lies within the framework of his existence as
a leader of the post-World War II political diaspora of the
Albanians. Unswervingly faithful to his heritage of
patriotism, to his principles, and to his beliefs, Xhafer was
able to instill a similar constancy among his fellow refugees.
At the same time he succeeded in acquiring the trust and
respect of those among whom they were forced to dwell.
A stern captain and a strict mentor, Xhafer Deva was
always more demanding of himself than of others. But
behind the outer severity there lay a delightful sense of
humor and a wealth of tolerance. This gentler side was not
frequently displayed, however, probably because Xhafer
felt it inappropriate ot the often tragic plight of his
followers. Similarly, he was almost puritanically ill-at-ease
when hospitality brought him among the comforts and
small luxuries which could not be shared with his less
fortunate exiled countrymen.
An underviating adherent of the truth, Xhafer Deva
showed us all that honesty is far more subtle than cunning
for immediate purposes, and is the only instrument that
will prevail in the end. As a result, he held the
unquestioning trust of aristocrat, peasant and rough
mountaineer alike, and all could be comfortable in his
presence. Only the schemer, the intriguer, the exploiter, the
11

liar, the shoddy politician, the traitor were uneasy with
him. And so one could recognize these others: beware the
man who characterized Xhafer Deva as di cult to deal with
- more often than not he was thereby identifying himself as
a dealer in questionable merchandise.
As the Albanian exile movement's representative to
foreign circles in many lands, Xhafer Deva was welcome
where other might not have been received. Dealing in other
language with individuals of widely diverse cultures, he
came to be trusted everywhere and appreciated for
personal integrity and the constancy of his positions.
And if there was any question before his arrival,
there was never one at his departure: this uno cial
ambassador was utterly incorruptible.
During his lifetime, it was often said that “Xhafer
Deva is the conscience of the Albanians". But not only of
the Albanians: others of us, too, had frequent opportunity
to measure professions of good faith and good will against
his standards of justice, rectitude and morality.
And there, perhaps, we have de ned it, the true nature of
the gift left us by Xhafer Deva. Our brother is no longer
here in person, but his spirit will abide, speaking forever to
consciences. May we prove worthy of this legacy, may we
not thoughtlessly waste this patrimony accumulated
through year of sel ess dedication and at such cost.
Roger Hollingshead
Silver Spring, Maryland
March 1979
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Korrik, Madrid 1972. Në kambë - Kolonel Hysen Selmani. Ulur në të
djathtë të Mbretit Leka i I-rë, zotnitë Abaz Kupi, Kadri Cakrani dhe
Petraq Ktona. Në të majtë të Mbretit, kryesuesi i mbledhjes, Ing.
Xhafer Deva

Xhafer Deva a biographical summary

I

f the statement of John F. Kennedy "Ask not what your
country can do for you, but what you can do for your
country” applies to any contemporary Albanian, then
the deceased Eng Xhafer Deva was the man that, with his
entire life con gura tion, t into the latter part of the above
golden advice.
To encompass his family, educational, patriotic,
humanitarian and political life of such a prominent person
in a few minutes is impossible, therefore, the following is
but an English synoptic biographical version of what Dr.
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Rexhep Krasniqi, President of the Free Albania Committee,
has already presented in Albanian.
Eng. Deva was born in Mitrovica, Kosova region in
1904, eight years before Albania became independent from
a ve century old Ottoman Empire domination. Stemming
from an eminent patriotic and business family, he was sent
by his father to study in Salonica (Greece), then to the
American Robert College in Istanbul, in Vienna, in E ypt
and in London for banking business.
His young life pro le was marked by an eagerness to
advance in modern technolo y and an exceptional
linguistic gift which made him a polyglot, mastering the
Turkish, German, English, Serbo-Croatian and also French,
Italian, Czech and Albanian languages.
Growing up with horrible stories of wars for the
liberation of his Albanian people, experiencing the Balkan
wars and the 1st World War, seeing how his small nation
was pushed around, tortured, exiled, anihilated and nally
separated by the Great Powers, he must have been very
strong to successfully concentrale on business enterprisesforestry and lumber mills. This makes him look like a nonpolitical gure, but during the rst part of the 2nd World
War, after the Yugoslav collapse, he war the only capable
man to represent the interests of the huge Albanian
minority and consequently became an active leader in
maintaining order and law in that part of Albania and in
Albania proper. It was the rst time in the history of
Albania that Albanian minorities had Albanian schools and
Albanian administration. During the last year of the 2nd
World War he tried, very hard to create a united front of
Nationalist resisting forces against the Communisl
movement which war led by Yugoslav and Russian
emmissaries in the Albanian state. That action nally failed.
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This led him to exile logether with other Albanian
Nationalist leaders.
As an exile in Austria, he had the opportunity to
know
Mrs. Onalda and her three small children Udo, Dagmar and
Gerlind, one of the happiest episodes of his life.
Nevertheless, he tried again and again to unite the
exiled Albanian nationalist groups while staying in Italy and
through the Polish Exiled Relief Service in Rome, he helped
scores of Albanian refugees to emigrate to the USA.
Finally in 1956, he came wich hin family to the USA,
and after hard times, he found a job with the Accounting
Department of the Stanford University. Meanwhile, Mrs.
Oswalda was working as a librarian at the University and
Hoover Library, helping to educate the children and settle
permanantly.
During all this time he never forgot the mission of
selfdetermination and the human right of Albanians under
Yugoslavia and in Albania itself. He was always admired,
respected and loved by many friends and followers and
held the Presidency of "The League of Prizren, an historical
Albanian organisation, which originally was created in 1878
to free Albanian people from other neighboring agressors
in the Balkan Peninsula.
As an American citizen he was dedicated to the
Constitution and to the American way of life.
His life style may be characterised as simple yet
polyphonic, regimented yet recognising the rights of
others, punctual yet untiring, and a very pleasant parabolic
interlocutor. He preferred to share with othere rather than
enjoy his achievements.
Perhaps he knew himself that he was the hope and
the defender of the simple and of the oppressed and
15

misplaced, that he was wise and brave and sincere and
wanted to inject into others these qualities. In retrospect action, in prospect - work and courage! This was his legacy
to us. For these he died, and thus a small unfortunate
nation lost a great man.
May he rest in peace!
Prof. Zef V. Nekaj
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Majtas, nipi i Selim Damanit, Xhafer Deva, Adil Biçaku, Kalosh
Hamdia. Në kambë: Isa Ndreu, Loro Stajka dhe Lec Shllaku

N

Tue kujtue Inxhinier
Xhafer Ibrahim Devën

ganjiherë asht edhe kërshërija qi i shtyn njerëzit me
i njoftë e takue ata qi bajnë bujë si vehtje të
jashtzakonshme. Ndër tjera, edhe kjo asht nji arsye
qi nxitë me njoftë e bashkëpunue me autoritete në zâ si
Xhafer Devën, burrin e shtetit shqiptar etnik, sa
t'adminruem e të drejtë, aq t’urrejtun e të drashtun prej
disave; sa t’urtë në kuptimin e plotë të alës shqiptare, aq
edhe të rreptë e të vendosun; sa pris, aq edhe popullor; sa
lakonik zyrtarisht, aq edhe parabolik kur u shtronte
bisedimin për rrafshi me ata qi kishin dishirë me e ndigjue;
sa biblik, aq edhe modern; sa i thjeshtë, aq edhe i thellë; sa
patriot, aq edhe ndërkombëtar, e sa bujar, aq edhe
kursimtar.
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Thom “t’admiruem e të drejtë” sepse mbasi ta
njifshe nga a ër, të tërhiqte vetvetiu me e ndigjue me
vemendje kah e sillte lehtas bisedimin në thelbin e
çashtjevet jetike shqiptare kosovare, thueja gjitherë tue
lanë me kuptue nji vuejtje e ndrydhje shpirtnore të tijen, e
cila domosdo duhej nda me tê: gjuhën e nanës të
mohueme, mëninë e perbuzjet e shamjet se ishim
tjetërkush e kishim e kemi tjetër gjuhë e besim e shpresë e
sjellje e mendje e bindje; bereqetin e marrun katundarëve,
taksat e stërteprueme qytetarëve, reformën agrare për
shpronësimin dhe dhanjen e tokave të pronarëve shqiptarë
kolonistave serbo-malazez, të dhetat e bejlerëve, marrjen
me përdhunë n'ushtrí, kolonizimin, shpërnguljet e
"muhaxhirllekun", dhunimet e plaçkitjet ligj e pa ligj,
vrasjet e vllavrasjet e nxituna nga pushtuesit, zgjedhjet
farsë t’shoqnue me kërcnime, dajak e burgosje. Vrasje të
mëshefta e të hapta aty e deri në parlamentin monarkist.
Arratisjet e ndjekjet e persekutimet popullsisë së
pafajshme, mbylljen të gjitha shtiqeve për përparim,
mandej fanatizmin tonë arkaik e paditunin frymëmarrëse,
shpirtdërmuese qi e shoqnonte dhe e mbulonte me tis të zi
kët skllavërim të hatashem. Secilën prej këtyne pikave e
tjera si këto Xhafer Deva i binte me shembuj rrënqethës,
me datë e me emën, me vend të ngjarjes, me shkak e
përfundim t'atypëratyshëm e rrjedhim t’përgjithshëm.
Thueja se asnji ngjarje nuk e rrëfente të thatë e të paprime
ose të pandjekun me ndonji hymje pralle ose parabole. Ky
ishte bari e takti i tij për ta ba ndigjuesin për vete. Kët urtësi
bindëse e kishte tue si nga jeta familjare patriarkale dhe
veçantisht e prindëvet qi i adhuronte, ashtu edhe nga jeta e
gjatë peripetike studenteske e burrnore, e poashtu nga
virtyti për ta ndigjue me shum vëmendje bashkbiseduesin,
nga takimet, udhëtimet dhe leximet.
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Tue e ndigjue bisedimin e tij, të bahej sikur ta kishte
ble mendimin tand e ishe tue folë ti e jo ai, sidomos po të
kishe përjetue edhe vetë ndonji nga ngjarjet a pikat qi
rrëfeheshin.
Shtoju këtyne cilësive edhe njohunin e plotë të
shumë gjuhëve, të cilat i itte edhe i shkruente Xhafer
Deva, jo vetëm ishte në gjendje ta bindë bashkatdhetarin e
madje edhe kundërshtarin, por edhe të huejt: miq,
asnjanës e çka asht ma me randësi, edhe anmiq, të cilët
janë të prirun mos me na ndigjue e me na përbuzë.
“Të drejtë”, e pse jo edhe "të dashtun", sepse ai deshi
me forcë të madhe e pa kurrfarë hilje ate qi deshën e duen
shumica e shqiptarëve, e veçantisht e shqiptarëve të
robnuem përtej ku jve të cunguem. Ata në Devën panë
folësin e pishtarin e tyne. Deva u-përpoq me shum matuni
me shkue mbas gjurmëve të nji sinteze kombëtare të
predikueme nga ripërtrisit e atdheut tonë, a rilindasit si
asht ba zakon me u thanë. Disa prej tyne Deva i ka njoftë
personalisht dhe i nderonte për përpjekjet e tyne e
vetmohimin shembullor. Ndër rrethana jashtzakonisht të
vështira Deva u-mundue me u-ba zbatuesi i përpjekjeve dhe
shpresave të tyne të rimëkambjes së kombit, sepse edhe ai,
tamam si rilindasit, nuk mund t’i pranonte n’asnji mënyrë
vendimet e matrapazllëqet e fuqive të mëdha për të kënaqë
fqijtë e pangishëm me jetën e tokat e kombit tonë. Këtë
parim ai e ndoq me kthjelltësi e bindje tue ngulmue n'ate qi
ai e quente “besa e dhanun vetit para çdokuj tjetër”. “Të
gjithve mund t’u hikish, por jo vetes; bile edhe hijes tande
mund ti hikish tue u-futë në nji hije ma të madhe se tanen,
por prej ndërgjegjes e besës s'ke kah ia mban. Ajo të
mundon deri në vorr, e ndoshta e paguen edhe mbrapa
vorrit”, thonte ai në përmbylljen e arsyetimit të këtij parimi
shqiptar. Prandej ai jetonte pa kthesa e mëdyshje e anime
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dhe pranonte haptazi të shumtën e herëve ose me heshtje
ose me durim Jobi, të gjitha rrjedhimet e veprimtarisë së tij.
“T’urrejtun e të drashtun", sepse ata qi u-përqafuen
me anmiqt e kombit tonë kur ky komb pati nji rast me upërblue nëpër njifarë vezullimi lirije, për nji liri të plotë,
nuk mundshin me pasë tjetër për té veq urrejtjes e drojes,
të cilat ishin inzheksjonue ndër ta po nga anmiku n'emën
t’opiumit utopik të vllaznimit ndërkombëtar të kohës së
Luftës së Dytë Botnore. Ata u-njipërnjisuen jo nji, por dy
herë me pushtuesit e ri, tue e shartue jetën e kombit, e
ndamë n'ate të të huejve.
Këtë gja Deva as nuk e pritte as nuk mund ta duronte
nga shqiptarët dhe prandej ai luftoi vendosmënisht e
haptas si ma i miri antikomunist. Përsa u përket
nacionalistave emigranta kundërshtarë, ata, tue pasë qenë
të ndihmuem prej tij në Shqipni, ashtu edhe në mërgim,
thueja se nuk e kanë zanë në gojë aq sa mund të kishin
dëshirue, ndoshta nga frika e nji përplasjeje me të vërtetën
historike. Këtu ban përjashtim vetëm editori i "Diellit", i
ndiemi Qerim Panariti, i cili, kur emigroi Deva në Shtetet e
Bashkueme t’Amerikës, në tetor të 1956-ës, përvodh nga
gazetat komuniste të kohës së luftës dhe vuell vnerë kundër
tij sa me i shkue mendja lexuesit se ai ishte kryetari i gjyqit
të Nyrnbergut.
Xhafer Deva ishte “I’urtë" në kuptimin e alës shqipe
qi përmbledh llog jikën e shprehun qetas dhe të
dokumentueme, aftësin e ndig jimit të pikave të
bashkbiseduesit dhe të drejtën e rendit të alës së tij. Deva
neveritej sa nga retorizmi shurdhues parafrazuer i egos
mendemadhe t'atyne qi u ka rrëshqitë dërrasa patriotike në
hurdhat e ujnave rrëmbyese dhe rrijnë tue namë e shá sa
landën e pyllit aq edhe ujin, e aq ma tepër nga zogjt
bishtshkundsa e ferracakë pseudopatriotë. Megjithatë ai e
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kishte parim mos me i sulmue n'asnji mënyrë ata qi kanë
dalë jashtë atdheut si nacionalista. Këtë vendim ai e kishte
marrë jo nga frika, por nga urtija.
Xhafer Devën e kemi përjetue “Të rreptë e të
vendosun”, sepse e kishte kurajon civile me marrë përsipër
personalisht vendime e ndërmarrje të skajshme për derisa
ia thonte ndërgjegja e ia pritte mendja se ishte në të drejtën
e çashtjes kombtare. Këto vendime ai i zbatonte
kategorikisht tue shikue drejt përpara, i bindun se po
vepronte simbas besës qi i kishte dhanë vetit qysh në
momentin kur më 1941, mbas daljes nga burgu i Mitrovicës,
vendosi të ndërhynte për të shmangë hakmarrjet arbitrare
personale dhe për të shdavaritë n’Kosovë kaosin qi la
shpartallimi i Jugosllavis monarkiste. Deva e provoi
rreptësin e tij edhe me njerzit qi shërbejshin, kur dënoi nji
vullnetarë prizrenjan në Shadërvanin e Prizrenit, sepse ai
kishte vra nji serb pa e paditë, pa gjyq e pa paralajmim dhe
në kokë të vet për hakmarrje. “Duhej medomos t'epej
shembull drejtësije shtetnore, përndryshe na do të kishim
ra në nji gjendje ma të keqe se çetnikët”, arsyetonte këtë
vendim të zbatuem.
Xhafer Devën "Pris" e bani guximi, vetëdija, nevoja e
përngutshme, çastet kritike kombtare dhe nji moment
humanitar qi asht zor me e besue sidomos kundërshtarët.
Me shkatrrimin e Jugosllavis monarkiste, anarkija, mlle ,
frika, terrori i çetnikëve, hakmarrjet, grabitjet edhe nga
pala shqiptare, shpërnguljet e kolonistave serbomalazez me
nguti ose kambëngulja e tyne për qëndrim, rikapja e
pronavet të humbuna me reformën agrare, rasti për
aventura e nám të ri për t’iu përshtatë nji politike të re ishin
në rendin e ditës. Shumë kosovarë e shqiptarë tjerë të
Jugosllavis skllavëruese niseshin per të marrë vesht në
vendin e shërbimit ushtarak të djemve e fare sit të tyne ose
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drejtoheshin kah burgjet ku ata ishin, por mbarojshin nën
bajonetat e trojkave çetnike. Ma shum se çashtja e luftës me
Gjermani, për shqiptarët e robnuem, në këto momente
ishte frika e masakrave, rendi publik dhe rikthimi në qetsi
aq sa mund ta lejonte lufta. Këto ishin shpresat e shumicës,
tue përfshi edhe serbët vendas. Në të vërtetë, kanë qenë
serbët e Mitrovicës vendas e nëpunës qi i zu lufta aty, të
cilët, porsa Xhafer Deva duel nga burgu ku e kishin futë
ditën e dytë qi shpërtheu lufta, qi iu lutën dhe në njifarë
mënyre u-përgjujzuen për t’i dorëzue kryesin e bashkis së
Mitrovicës, për të mujtë kështu me i pshtue, me u-ba si
njifarë ndërmjetsi me ta, me shqiptarë e me gjermanë dhe
për të pengue euforinë e hakmarrjeve. Kjo kërkesë qi i
paraprini asaj të shqiptarëve të Mitrovicës, n'ato momente
terrori e frike të gjithanshme përkoi plotësisht me at besën
e dhanun vetvetes dhe Xhafer Deva hyni për të parën herë
nga jeta profesionale e tregtare në jetën politike.
Prej atij momenti, ai, natën ose ditën, të shumtën e
heres vetëm ose i shoqnuem me nji a dy njerëz ngitte me
automobilin e tij gjithku shkrepte trasimi ose vazhdonte
kaosi, jo vetëm në rrethet e Mitrovicës, por anë e kand
Kosovës; e kur ma vonë e pru puna qi të bante pjesë në
qeverin e Shqipnis, edhe nëpër të katër qoshet e atdheut
nanë. Hapat zyrtar të përcjellun me shkresa burokratike
kur nevojitej me i prekë çashtjet me dorë, nuk kishin
kurrëfarë kuptimi për te. Diqysh ai nuk donte me e pranue
idenë e prijësisë ase t'udhëheqsis nga karrika: atij i dukej
sikur po don me u-mëshe ë mbas saj e nën shkresa, të cilat
sidomos në kohë te luftës, bijnë në dorë të kujdo. Ai donte
t'ishte, edhe të shumtën e herës ishte aty ku ndodhshin
ngjarjet. Ai ishte zemra, forca motorike dhe shpresa e atyne
qi i besojshin dhe qi e ndiqshin. Kështu në vjetin 1943, atë
mund ta gjejshe në Berat, Tomorricë, në Vlonë, në Dibër,
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në Shkodër e gjetiu përveç Tiranës; kurse më 1944 në çdo
front lufte të Kosovës: në Kollashin, në Gilan, në Preshevë,
në Podujevë, në Prizren, Prishtinë, Dragash, Pejë, Gjakovë,
Junik e kudo qi sulmojshin partizanët. Dhe përderisa lëvizi
kështu mbi nji kamion të hapun, në ball të karroceris, ku
vojti me pak vullnetarë e me pak ose edhe pa asnji
gjerman, e zmbrapi frontin. E ritheksoj se, në qoftë se
ndonjiherë 4 a 5 vetë ase nji togë gjermanësh ndodhej në
front me té, ata kurr nuk i kanë pri Devës, por janë përzie
me vullnetarët e tij qi rajshin në potere të zjarmit. Për
vullnetarët ai ishte fuqija bashkuese magnetike, kurse për
anmikun bomba shpërthyese dinamike. Ishte fuqi
magnetike sepse masa e madhe popullore, sidomos ajo
fshatare e ndiqte me besim të pathyeshëm e vetmohim
tradicional shqiptar. Kjo thanje mos të duket e teprueme,
sepse kanë qenë në shumicë katundarët ata qi kanë pësue
masakrat dhe burgimet ma të hatashme mbas mbarimit të
luftës. Dhe ka qenë ky besim i anasjellshëm nërmjet Devës
e katundarëve qi ia ka përforcue Devës bindjen e qëndresës
me pri deri në fund. Deri në fund, sepse fundi erdhi
atëherë kur brigadat e Shqipnis u ranë Prizrenit, Dragashit,
Gjakovës, Junikut e Pejës mbas shpine për të plotsue
premtimin e dorëzimit të Kosovës me vende tjera etnike
babës së tyne, Marshall Titos. Ky sulm, sado i pritun e i
pabesueshëm, shkaktoi hjekjen dorë nga gjakderdhja e
kotë. Udhëheqësit e Lidhjes së Dytë të Prizrenit, kryetari i
së cilës në këto momente kritike ishte vet Xhafer Deva,
pjesërisht u-shtërnguen të largoheshin dhe me këte
qëndresa e organizueme në masë mori fund përsa i përket
pjesës jugore të Kosovës. Megjithate Deva mbeti përsëri pris
i masave kosovare dhe shpresa e tyne në vend e në mërgim
derisa dha shpirt.
23

Xhafer Deva ishte “Lakonik”, sepse nuk i pëlqente
me e stërgjatë çashtjen ose me i u-përsjellë çashtjes me
shmangje qi shpeshhere të çojnë në nji temë tjetër dhe nuk
i lidhin krye bisedës. As arsyetimet e ashkëta teorike e, si
u-tha ma nalt, as burokracin zyrtare si kishte për zemër;
megjithate, kur e lejonte momenti e koha, ai ishte në
gjendje me i bindë të tjerët për thesën e rastit si pakkush
ndër shqiptarë. Ma së tepërmi ai i kishte halë ndërhymjen
në bisedë dhe humbjen e llit të saj. Në këso rasash ai
heshtte krejtësisht dhe nganjihere kur s’i durohej ma, e
folësi e kishte shprazë thesin me të papërçapmet e veta, ai
e përfundonie kuvendin me ndonji përrallë të tipit të
Nastradinit ose t’Ezopit.
Xhafer Deva ishte “Biblik”, sepse n' argumentat e tij
dinte se ku me i përdorue e përshtatë me vend e kohë të
shkruemet e Kur’anit e t'Ungjillit tue mos lanë jashtë as
pjesët profetike.
Xhafer Deva dinte me kenë "Modern" kur ia lypte
rasa e nevoja sidomos me të huej, sepse shkollimi teknik e
kishte shartue me nji kuptim praktik tregtar dhe me nji
pragmatizëm lozo k amerikan pa e përjashtue n’asnji
mënyrë nevojën absolute humanitare kombtare tonen. Këte
përvetim e dhuratë natyrore polifonike e zbatoi edhe në
vetë jetën e tj si mërgimtar kur shpesh u-gjet në rasa të
vështira e kriza ekonomike: ndërsa ai punonte
n'Univesritetin e Stanfordit të Kalifornis si llogaritar me
kompjuterat modern, kur e lypte nevoja e lente punen pa
marrë parasysh rrezikun e humbjes së saj dhe ngitte në nji
thirrje për çashtjet tona kombtare, ase edhe për t’i ardhë
në ndihmë e dalë përpara e mbrojtë ndonji emigrant qi
ndeshte në trasim.
Xhafer Deva ishte edhe "i thjeshtë" e mund të shtohet
edhe "i përvujtë" në sjellje e veshje, në zyrë e me kedo në
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shtëpi e shoqni e kudo. Kjo thjeshtësi dukej qartë sidomos
me katundarët e malsorët tonë në nji mënyrë aq tërheqse
sa me të dhanë përshtypjen se edhe ai vet ishte katundar i
thjeshtë e me rrajë, ose ndonji lis prisi a plaku tradicional
popullor malsor qi s' kishte pas tjetër veç shkollës së
përvojës s’arsyetimit të shtruem të kuvendit kanunor.
Ndoshta kjo vinte sepse ai ishte aq i shkolluem me jetë e i
edukuem sa të kuptonte se me folë me njerzit e thjeshtë në
gjuhën qi ata nuk e kuptojnë, donte me thanë qartë 'me
shitë mend' ose 'me folë me vetveten’, me folë në nji gjuhë
qi tjetri nuk e kupton dhe rrjedhimisht me tregue përbuzje
e mospër llje dhe poshtnim. Përgjegjet e urta dhe mostrat
e ngjarjevet dhe të bisedimeve me njerzit e thjeshtë i
shfrytzonte mrekullisht edhe në bashk alimet me
intelektualët shqiptarë e të huej. Kjo i epte nji larmëni e
hijeshi mahnitse argumentave të tij, gja qi të huejt e
pelqejshin dhe e çmojshin aq shum, sa nuk dojshin me u
nda prej tij. Së kendejmi dilte në pah mbrumja e virtyteve
të lashta arbnore me at inteleklualen e tueme ndër
shkolla, lexime e marrëdhanje me botën e qytetnueme dhe
prandej theksoj se thellësija e zgjanimi i rrajëve të tija
vazhdimisht ushqeheshin nga nji humus shqiptar i përziem,
i plleshëm dhe i pashterrshëm i përvojës njerzore. Këto e
bajshin me qenë edhe "i thellë" në vështrimin lozo k të
alës patriot, sepse tue i pasë të gjitha të mirat, mundësin e
zotësin për t’ba nji jetesë të rahatshme e timpruse për ta
pasë lakmi, dhe shansin për ta shum shue at pasuni simbas
rasës ma mirë se çdo tjetër shqiptar, ai e braktisi çdo gja
tjetër për nji ideal e parim kombtar, të cilin e përvetoi dhe e
besoi me ngulmim e jo për qëllime vehtiake, por për
dalzotjen e ndihmën e atyne qi kurkush nuk i mbrojti, as
organizoi, as i udhëhoqi, as i këshilloi, as u dha shembullin
vetmohues si Xhafer Deva. Në të vërtetë, i vetmi pendim i
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tij, mbas zhgënjimit të fuqive perëndimore dhe të
perpjekjeve të tija për bashkim t’emigracionit shqiptar ishte
se pse ai nuk qindroi në vend si vullnetarët e tij t’orës së
parë per të mbarue si ata në fushën e nderit. Ky pendim i
shkaktuem nga masakrat e komunistave shqiptaro-serbomalazezo-maqedonas mbi popullin shqiptar t’atyne anave
dhe nga dështimi i riorganizimit dhe ribashkimit të
emigracionit të ri, i ishte ngulë si thikë në zemër dhe e
mundonte furishëm, herë si nji sëmundje kronike e
pashërueshme dhe herë si nji akt i shpejtuem në besimin
antikomunist botnor e veçanisht perëndimor. Dëshprimi i
tij në këso rasash i përziem me nji lloj vetëdije të humbjes
edhe të alës së dhanun vetes, sidomos në kohën e fundit
të jetës së tij e bante ndigjuesin me i u-dhimtë. Dhe ishte
mu kjo vuejtje shpirtnore e tipit klasik të burrave të
përkushtuem çashtjes e idealit atdhetar qi e shpejtuen për
kah gryka e vorrit.
Atributi "ndërkombëtar" i mveshun këtu sipri Xhafer
Devës duket si kundërthanje jo vetëm në kuptimin qi ka
ala ndër komunista, por edhe ndër nacionalista. Ai
përkundrazi, ishte ndërkombëtar jo në kuptimin e ngushtë
partiak, ase thjeshtë nacionalist a shovenist për hir të
sedrës kombtare, por në kuptimin human e demokratik të
alës. I rritun, edukuem e sprovuem në marrëdhanje me
njerëz të kombësive të ndryshme, ai nderonte fenë,
kombin, kulturën e traditat e sejcilit dhe spikatte haptas si
virtytet ashtu edhe të metat e tyne tue perfshi në to edhe
tonat. Theksi i tij binte ma fort në vlerat, të mrrijtmet dhe
botkuptimet përparimtare të tyne se sa në të metat. Ai, tue
ba krahasime kr yqëzuese, e ndiente nevojën e
ndërveprimit ndërkombetar në frymën rindërtuese
shpirtnore e materiale degasperiane e kenediane. Ai i
vlersonte aktet heroike të lashta e moderne të të huejve me

nderim të posaçëm. Kurr nuk e lëshonte gojet nji episod
prekës kur gjatë luftës së dytë botnore u vranë nga çetnikët
katër gjermanë në nji lagje të qytetit Kragujevc të Serbisë.
Komandanti gjerman i qytetit i paska shkue në zyrë
kryetarit të bashkis dhe paska vu përpara disa letra të
bardha për të ba listat e 100 serbëve qi simbas ligjit për
zonat e pushtueme duheshin pushkatue pa tjetër. Kryetari,
pa ba anji alë, paska pasë shkrue emnin e tij të parin dhe
ia paska pasë kthye komandantit letrat me këto alë:
"Listën e llova simbas urdhnit tand, ti plotsoje vet". Nuk
dihet se si ka përfundue fati i këtij serbi guximtar, por
komandanti ka shkue drejt në gjimnazin e qytetit me njerzit
e vet dhe ka pushkatue 400 nxanës e profesora në vend për
hakmarrje. "Nuk do mend, shtonte Xhafer Deva, se lufta
frontale klasike me kësi akti barbarë të papërpjestim kishte
marrë fund, por kryetari i bashkis së Kragujevcit i kishte
shtue trimnis serbe nji hyll 1ë ri".
Xhafer Deva ishte bujar sepse nuk kursente gja as
për nevojtarët as për shoqni, as për çashtjen shqiptare e
asnjisend për çashtjen kosovare. Nga udhëtimet e shpeshta
qi bante, kryesisht për çashtjet shqiptare, nuk i mbet gja
mbas shpirti në mërgimin e gjatë veq nji shtëpije modeste
në Palo Allo të Kalifornis, në saje të së shoqes intelektuale
nikoqire, Zojes Oswalda. Nëse dikush i lypte nji ndihmë
materiale dhe ai nuk mund ti përballonte, i ndiemi Deva e
bante zemrën gur dhe i lypte dikujë uha për ti pre konop
atij qi ishte ngusht. Ai, si ndante me qejf mendimet e hallet
me të tjerët, po ashtu ndante me ta edhe kafshaten e gojës.
Xhafer Devën mund ta quejmë edhe kursimtarë,
sepse bante nji jetë tepër të thjeshtë: i dhimsej me
shpenzue për vete përtej nevojës së domosdoshme qoftë
edhe nji qintar; ishte i përkorët n'ushqim sa me i shkue
mendja tjetrit se mos ishte koprrac ose i sëmundë, sadoqi
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shëndeti i tij ishte në rregull; kursente dhe shtinte në punë
edhe sendet qi zakonisht të tjerët mund t'i hudhshin ase
hudhshin; automobili i tij mbas 20 vjetësh përdorimi e ma
tepër dukej si njivjeçar; kur e lypte puna diku, kurr nuk e
kqyrte e as bante ‘oh!’ se sa i kushton; në thirrje e grishje e
gëzime e idhnime e dhanje peshqeshesh shkonte me duer
plot, përvujtni e evari sa me ia kalue çdo dorëlëshueti a
havardari shqiptar ase të huej dhe nuk donte me ia
përmendë at punë askush. Parimi i tij në këtë pikë ishte:
"Parja asht me pre konop e me zbardhë faqen e njerzve e
me krijue gëzim e me ba nderë në këtë jetë, sepse nuk do ta
marrim me vete n'at jetën tjetër”. "Edhe Bajram Curri thonte - ka mujtë me u-ba i pasun nga rrethanat, por i ka
pëlqye me nda me t’tjerët dhe ka vdekë i vor ën: çka ka
marrë e ka nda me miq e fukara. Na (familja e tij) kemi qenë
të pasun, unë kam shtue diçka n'at pasuni me mundë e
punë, po ku shkoi e sa qindroi? - dhe përgjegjej vet - as sa
jeta jonë. Atëhere pse me e kursye përveç ditës së ngushtë?"
E rikujtonte me andje e buzëqeshje salikimin e fundit të
pasanikut Howard Muse dhe alën biblike qi shqiptoi prifti
salikues n' at rast: "Ke le pa gja (pare) në kët jetë e asgja nuk
merr me vete”.
Xhafer Deva nuk ka dashtë as lajka, as lavdime, as
shkrime; megjithate ai ka hy në historinë tonë kombtare e
veçanisht kosovare moderne si tipik i pamposhtun e i
pakompromis antikomunist. Për katundarët e tokavet të
robnueme ai mbetet idhull dhe për brezat e ardhshëm
kosovarë nji legjendë misterioze nëse historija tregohet
cinike si deri tash me te.
Vetëm shqyrtimi shkencor e i paanshëm i
korrespondencës së tij mbajtun shumë në rregull do ta
nxjerri në shesh gurën e vërtetë patriotike të këtij biri të
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palodhshëm e të përkushtuem tanësisht çashtjes tonë
etnike.

SUMMARY

IN REMEMBRANCE OF XHAFER DEVA
Some charasteristics of his personality
The main characteristic pro le of the late Xhafer I.
Deva is highlightened in a dychotomic way as an admired
and just Albanian ethnical statesman, and at the same time
as a controversial political gure because of his rm stand
and foresights during the last war; as a calm and wise man
and yet as a strong and decisive o cial; as a magnetic
popular leader, followed without hesitation by the
overwhelming majority of Albanian villagers and
mountaineers whose aspirations he sought to ful ll and
also as an envied and disputed intellectual by a few
brainwashed intellectual opportunists; as a straightforward
o cial, but socially as a pleasant and parabolic
interlocutor; as a biblical interpreter and at the same time
as modern pragmatic master; as simple and humble
person, yet as a successfull engineer and rich businessman
whose fortunes he spent for the Albanian cause of freedom;
as a stouch patriot for the human right of minorities, but
still as an unbiased internationalist for the right of all
people, and nally as a generous as well as a thrifty person.
All of these characteristice are supported with facts,
and illustrated hy abundant exemples and his rich
correspondence.
Kujtim Zehri
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Ng jarje rreth robnimit të
popullsisë shqiptare në Jugosllavi
1912 - 1941

hënim i Redaksisë - Këtu po sjellim nji artikull të
Xhafer Devës që në formë të përmbledhët, por
objektive, jep nji pasqyrë të ngjarjevet historike që
popullsia shqiptare në Jugosllavi ka kalue që nga llimi i
robnisë serbe. Marrë nga Buletini "Lidhja e Prizrenit në
Mërgim”, Tetuer 1967.
Parathanje : Kongresi i parë "Lidhjes së Prizrenit" në
Mërgim u mbajtë më 26/27 Nandor 1966, dhe plotësoi
dëshirën e nxehtë të Shqiptarvet në mërgim me rranjët në
krahinat e ndryshme t'ashtuquejtunve Republika
Federative, Serbi, Maqedhoni dhe Mali Zi të Jugosllavisë.
Për të parën herë Shqiptarët ne mërgim të këtyne
krahinave patën rastin me u bashkue, qoftë në person,
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qoftë edhe me delegime prej bashkatdhetarve të tyne, të
shpërndamë në vendet e ndryshme të botës, dhe me u
shpreh lirisht në favor të ringjalljes se Organizatës "Lidhja e
Prizrenit në Mërgim 1878 - 1966, tue ndjekë edhe përpjekjet
e stërgjyshvet të tyne me krijue nji Shtet të pamvarun
shqiptar, të përbamë prej katër Vilajetevet të Perandorisë
Otomane në 1878.
Nji librezë dedikue thjeshtësisht veprimtarisë së
Kongresit u botue. Ky botim jo vetëm që pasqyron rrjedhjet
në Kongres, por për ma tepër paraqet dokumentin
themeltar të kësaj Organizate. Kongresi u prit në përgjthësi
si nga ana e kosovarvet ne mërgim, po ashtu dhe nga ana e
shumicës se organizatavet politike shqiptare në Shtetet e
Bashkueme t'Amerikës dhe ngjeti, me simpati, gja që u
manifestue në urimet nga ana e personalitetevet shqiptare
dhe të huej, gjithashtu prej alimevet të përfaqësuesvet të
tyne që u mbajtën në Kongres.
Me qendër në Qytetin e New York-ut dhe Degë në
vende të ndryshme të botës, me nji Statut t'aprovuem nga
ana e delegatëvet, kjo organizatë - jo parti politike - ka për
qëllim kryesor me u përpjekë dhe sigurue vetëvendosjen e
fatit të popullit shqiptar të krahinavet të naltpërmenduna.
Mbrenda 24 vjetve të fundit në mërgim, janë ba disa
tentativa per krijimin e nji organizate të thjeshtë
kosovarësh, sikurse quhen zakonisht Shqiptarët e
krahinavet te ndryshme të Jugosllavisë. Shkaku kryesor i
dështimit te këtyne përpjekjeve, ka qenë pamundësija me
sigurue mjetet e duhuna për vazhdimin e nji veprimtarije
pozitive në dobi të vendit të tyne. Duket se ket radhë kësish
vështirsina nuk do të ketë. Nuk do të ketë, mbasi pjesa e
shëndoshë e Kosovarvet, si këtu po ashtu edhe ngjeti, me
mundin e tyne do të mbajnë LIDHJEN në kambë. Reakcioni
i popullit shqiptar në krahinat shqiptare në Jugosllavi, si
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PERIUDHA
1912 - 1914
Si viktimë të nji padrejtësije nga ana e Fuqive të Mëdha
Evropjane të kohës së caktimit të ku vet të Shtetit Shqiptar
krijue rishtas, krahinat shqiptare të Jugosllavisë së sotme
mbetën nën sundimin e Mbretnivet të Serbisë dhe të Malit
të Zi. Mbas okupacionit të Kosovës prej ushtrive SerboMalazeze, qeveritë e Belgradit dhe të Cetinjes, në vend që
të ndjekin shembullin e Perandorisë fqijë e tyne, tue i
dhanë të drejta minoritetit shqiptar po aq sa minoritetet
serbo-malazeze gëzojshin në atë Perandori, zgjodhën
32
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mbas lajmevet të shumta që vazhdojnë me mbrri, asht ma
se inkurajues. Me përjashtimin e qarqevet që dihen, pjesa
dërmuese e popullit shqiptar në Kosovë asht ma se e
kënaqun për ringjalljen e Lidhjes në mërgim, si folës
legjitim në botën e lirë të nji populli që nuk ka të drejtën
me u shprehë lirisht në vendin e vet.
"Lidhja e Prizrenit” në Mërgim e mbështetë qenjen e
vet në popullin që përfaqëson në botën e lirë. Veprimtarija
e saj ka karakter ma tepër difensiv, dhe nuk ndjek
shembullin e organizatavet dhe partinavet politike të disa
grupeve nacionale të Jugosllavisë në mërgim. Këshillon
popullsinë shqiptare të Jugosllavisë me ndejt larg çdo
shqetësimit të mbrendshëm, e që kishte me rrezikue
interesat jetësore të asaj popullsije.
Këto janë vijat kryesore që "Lidhja e Prizrenit" në
Mërgim do të ndjekë tue u mbështetë në eksperiencën
tragjike dhe të randë për at popull shqiptar në të kaluemen.
Pë r m e s q a r u e kë të q ë n d r i m a sh t n evo j a
shkurtimisht me hjedhë nji vështrim në të kaluemen, tue
llue me Luftën Ballkanike të 1912-ës.

Poshtnimi publik i shqiptarëve të zanun rob në Beograd

rrugën e shtypjes dhe të zhdukjes së popullit shqiptar të
këtyne krahinave.
Tue qitë në harresë mësimin elementar simbas te
cilit themeli i çdo shteti asht drejtësija, të dejun prej tores,
sunduesit e këtyne dy shteteve adaptuen nji sistem terrorit.
Mbrenda kësaj periudhe, ma se 10.000 Shqiptarë u
masakruen dhe a ër 100.000 të tjerë qenë të shtrënguem
me u largue prej votravet dhe pasunisë së tyne, për me
emigrue në Perandorinë Otomane dhe në Shqipninë e lirë.
Këta mërgimtarë shqiptarë mbushën xhamitë e qytetevet të
mëdhaja të Turkisë e cila ndodhej në nji gjendje kaotike
mbas Luftavet Ballkanike.
Nji pjesë e madhe e tyne muer rrugën drejt stepavet
të Anadollit, t'ekspozuem epidemivet të ndryshme dhe
sidomos malarjes. Edhe sot, mbas 54 vjetësh, ndeshemi në
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ishuj banimi te këtyne shqiptarëve në Anadoll dhe në
Syrinë e sotme.
PERIUDHA
1914 - 1918
Megallomanija e Belgradit, mbas tores që Serbija
korri në Luftat Ballkanike, shkoi aq larg sa të guxojë të
pregatiti krimin e Sarajevës që shkaktoi Luftën e Parë
botnore, si pasojë e vrasjes së trashëgimtarit të Fronit të
Perandorisë Austro-Hungare, në Korrik të 1914-ës. Siç u
vërtetue ma vonë, Qeverija e Belgradit kishte pasë gisht në
këtë ngjarje.
Me okupacionin e Kosovës nga ana e ushtrisë së
Perandorisë Austro-Hungare, 1916 - 1918, krahinat shiptare
u liruen prej sundimit serb dhe malazez. Emigracioni në
Turki u ndalue dhe Shqiptarët e Kosovës vunë sado
modeste, themelet e nji administrate civile dhe të arsimit
shqiptar në vendet e tyne.
PERIUDHA
1918 - 1941
Me toren e aleatëvet të asaj kohe, këto toka
shqiptare shkelen prap prej ushtrisë serbe në Tetorin e
1918-ës. Për shkak të prezencës së ushtrisë franceze dhe të
disa Kompanive angleze, ushtrija serbe ishte e shtrëngueme
në llim me u sjellë korrekt. Mbas largimit të Francezvet
dhe t'Anglezvet, dhe si pasojë e krijimit të Shtetit Sovran
"Mbretnija e Serbve, Kroatve dhe e Sllovenve”, siç quhej
shteti Jugosllav n’ate kohë, krahinat shqiptare, tue përfshi
edhe Maqedhonine e sotme, u caktuen t’bahen pjesë e
"Serbisë së Jugut.” Ky shënim gjeopolitik i çpikun
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arti cialisht prej Belgradit, kishte si qëllim kryesor me
mbulue qenjen e popullsisë shqiptare dhe me ndalue çdo
ndërhymje nga ana e Kroatve dhe Sllovenve.
Lidhja e Kombeve në Gjenevë ishte krijue mbas
mbarimit të Luftës së Parë Botnore. Në mbledhjet e para të
saja, ishin marrë vendime për zgjidhjen e problemit të
pakicavet të krijuem me themelimin e shteteve te përbame
prej shumë kombësive, si pasojë e pjesëtimit të Perandorisë
Austro-Hungare. Qeverija e Belgradit që ishte e detyrueme
me respektue këto vendime, gjeti nji mënyrë djallëzore që i
përshtatej politikës së vet, me zhdukë emnin shqiptar nga
krahinat e zaptueme të Kosovës.
Qeverija e Nikollë Pashiqit që kishte përkrahjen e
Francës dhe me qëndrimin asnjanës të Anglisë në Lidhjen e
Kombeve, kishte g jetë formulën se si duhet të
shtrembnohet e drejta dhe e vërteta. Mbasi 90% të
popullatës shqiptare në Jugosllavi janë muslimanë, forma
më e përshtatëshme me e mbulue qenjen e pakicës
shqiptare ishte themelimi i një shoqate të quejtun "Islam
Munafazai Hukuk Cemijeti” që don me thanë: "Shoqata për
Mbrojtjen e të Drejtave të Muslimanëve". Kjo Shoqatë kishte
t’drejtën me botue nji të përjavëshme dy faqesh me titullin
Hak (E drejta). Ndërsa Turkija e Ataturkut në Ankara u
merrte me problemin e reformës së alfabetit turk, me kalue
prej shkronjavet arabe në ato latine, sunduesit e Belgradit u
imponuen Shqiptarëvet të Kosovës jo vetëm gjuhën turke,
por edhe shkrimin e kësaj me shkronja arabe.
Prijësit e Kosovës, me në krye Nexhip Dragën, të
ndodhun përpara këtij diktati të Pashiqit, mbas pleqnimesh
të shumta dhe tue marrë parasysh faktin se nuk kishin asnji
mbështetje prej së jashtmi, vendosën ta pranojnë atë diktat
me shpresë se me kohë Shqiptaret do t'i tojnë të drejtat e
tyne që meritojnë. Si kundërshpërblim, Shoqata Xhemijeti
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u detyrue me e përkrahë në çdo rast Partinë Radikale të
Serbisë.
Nexhip Draga, ish Deputeti i Kosovës në Parlamentin
e Perandorisë Otomane, që ka pasë nji edukim perëndimor,
me këtë mënyrë siguroi pranimin e 14 Deputetëve shqiptarë
në Parlamentin e parë të Mbretnisë Serbe, Kroate dhe
Sllovene. Për fat të keq, Nexhip Draga vdes ne Vjenë në
vitin 1921. Vendin e tij e nxen i vëllai, Ferhat Draga i cili
ndodhej po në Vjenë si i ikun politik. Mbas nji amnestije
mbretnore, ai kthehet në Jugosllavi dhe merr drejtimin e
Shoqatës Xhemijet. Ferhat Draga, njeri me ndjenja të forta
patriotike shqiptare dhe kundërshtar i rreptë i lojës
djallëzore të Pashiqit, denoncon koalicionin e Xhemijetit
me Partinë Radikale Serbe dhe e lidh atë me nji
marrëveshje me Partine Katundare Kroate të kryesueme
prej Stepan Radiqit që formonte opozitën kundër qeverisë
së drejtueme prej serbëve. Qeveria e Pashiqit menjiherë e
burgos Ferhat Dragën, pa marrë parasysh imunitetin
parlamentar të tij. Njikohësisht katër deputetë shqiptarë
vriten nga ana e çetnikëve të Kosta Peqancit. Vrasje të tjera
shqiptarësh nga ana e gjandarmërisë dhe djegija e shumë
katundeve shqiptare bashke me gja të gjallë, sidomos në
Drenicë, e vunë në zi mbarë popullatën e Kosovës.
Qëllimet e kësaj vale terroriste të Qeverise së
Belgradit kanë qenë si gjithmonë në të kaluemen, me i
detyrue shqiptarët të braktisin votrat dhe pasunine e tyne
dhe të emigrojnë në Turki.
Vrasja e Stepan Radiqit, Pavle Radiqit, Basariçek dhe
Pernar, kryetarë kroatë, me rasen e nji Mbledhje
parlamentare në vjetin 1929, nga ana e Deputetit Punisha
Radiqit, antar i Partisë Radikale Serbe dhe çetnik me namë,
mbas nji alimi të Deputetit kroat Pernar, i cili akuzonte
midis tjerash qeverinë për sjelljen e egër të autoritetevet
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dhe të Gjandarmërisë në Kosovë, Mbreti Aleksander
urdhnoi shpërndamjen e Parlamentit dhe të Partivet
politike, tue përfshi edhe Partinë Katundare Kroate. Në këtë
mënyrë u- krijue diktatura e kryesueme prej Gjeneralit
Petar Zhivkoviqit, adjutant i Mbretit Aleksandër.
Shtypi i huej vuni në dukje këtë vepër barbare të
Qeverise serbe. Kjo gja dhe reakcioni i ashpër i Lidhjes së
Kombevet, ashtu dhe protestat nga ana e Fuqivet të Mëdha
Evropiane, tue përfshi edhe ato sllave, kanë qenë shkaqet
kryesore që ma në fund e detyruen Mbretin Aleksandër me
e zbutë egërsimin e sundimit të tij. Si mbas librit të Svetozar
Pribiçeviqit, ish-Kryetar i Partisë Demokrate Indipendente
t'asaj kohe, i cili ishte vet Serb prej Likës, Mbreti Aleksandër
ka pasë së drejti gisht në vrasjen e Kryetarëvet kroatë të
shënuem ma sipër.
Vepra e parë e Qeverisë së Gjeneral Zhivkoviqit ishte
me i internue Kryetarët e partive politike të krahinave të
përtej Danubit, kështu Dr. Maçekun, Sekretar i Partisë
Katundare Kroate, Dr. Anton Koroshecin, Kryetar i Partisë
Klerikale Sllovene, Dr. Mehmet Spaho, Kryetar i Partisë së
Muslimanëve të Bosnjës dhe të Hercegovinës, ndërsa
Svetozar Pribiçeviqi ishte largue ma parë dhe jetonte në
Pragë të Çekosllovakisë. Këtu e botoi librin që përmendëm
ma sipër.
Vepra e dytë e Mbretit ishte krijimi i Degës së
ashtuquejtunës Reformë Agrare për "Serbinë e Jugut.”
Mbasi sistemi i zhdukjes së popullsisë shqiptare me terror,
me vrasje, me djegije dhe rrënime të katundevet nuk mund
të vazhdonte, Mbreti Aleksandër me ket veprim shpresonte
me ia mbërri qëllimit me serbizue Kosovën. Kështu lloi
kolonizimi i Kosovës, tue transferue e intstalue me mija
malazezë në tokat e katundarëve shqiptare.
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Katundari shqiptar, ndër këto rrethana të vështira, u
detyrue të pranoje këtë padrejtësi. Në këtë mënyrë ai u ba
çifçija ¡ malazezëvet në tokën e vet, tue i dorëzue këtij të
fundit nji të tretën e prodhimit të punës së kryeme me
djersën e tij. Siç u tha ma sipër, qëllimi ishte i qartë: me e
detyrue katundarin shqiptar me marrë rrugen e mërgimit
drejt Turkisë. Mirëpo katundari shqiptar i ndejti besnik
trullit të vet stërgjyshor.
Më 1934, Mbreti Aleksandër vritet në Marseille prej
nji maqedhonasi, ish antar i VMRO-a (Organizata
Revolucionare e Maqedhonisë). Për shkak të moshës së
njomë të trashëgimtarit të fronit, u krijue nji Këshill i
Regjencës që kryesohej prej Princit Pavle Karagjorgjeviqit,
me tre antarë të tjerë.
Princi Regjent, koshjent i faktit që methodat e egra të
maparëshme nuk mund të vazhdojshin, i liron Kryetarët e
Partivet që ishin n'internim dhe i fton për bisedim në
Belgrad. Dr. Korosheci dhe Dr. Mehmet Spaho e pranojnë
ftesën, ndërsa Dr. Maçeku refuzon të paraqitet dhe
Pribiçeviqi vazhdon të qëndrojë në Pragë. Këshilli i
Regjencës ngarkon Jovan Jevtiqin, ish Ministër i Punëve të
Jashtme në Kabinetin e maparshëm, me formue nji qeveri
gjoja demokrate. Në këtë Qeveri marrin pjesë përfaqësues
të sllovenëve dhe muslimanëve të Bosnjes, por jo kroatët.
Zgjedhjet për Parlamentin caktohen për muajin Maj 1935.
Në këtë kohë, për me la veten prej përgjegjësive të krimeve
të shëmtueme në Parlamentin e kaluem, Partija Radikale
Serbe e ndryshon emnin tue u quejtun Bashkimi Radikal
Jugosllav ( Jugoslavenska Radikalna Zajednica).
Përfundimi i zgjedhjeve nuk solli ndryshime të
mëdha. Partija Katundare Kroate siguroi po aq deputetë sa
kishte pasë ma parë, kurse sllovenët dhe muslimanët e
Bosnjes duelen ma të fuqishëm. Mbasi zgjedhjet baheshin
38
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në mënyrë që secili kandidat-deputet detyrohej të bante
pjesë në nji parti politike të madhe jugosllave, praktikisht
Shqiptarvet të Kosovës iu ishte mbyllë mundësija me u
zgjedhë Deputet. Megjithëkëte, 3 Kosovarë - z. Iljaz Haxhi
Agushi, Mustafa Durguti dhe Bllaca, tue u mbështetë në
Partinë e Bashkimit Radikal Jugosllav, u zgjodhën si
deputetë të vetëm shqiptarë në Parlamentin e ri. Z. Bllaca u
vra prej njerzve të pa diktuem, si duket të shtymë prej
qarqevet shoviniste serbe.
Me qëllim që të afrojë kroatët për bashkëpunim,
kryeministri Jevtiq premtoi ndamjen e Jugosllavisë në 9 të
ashtuquejtuna Banovina (Governatorata). Shqiptarët e
Jugosllavisë ken pjesëtue në 3 Banovina, të quejtuna simbas
emnavet të lumenjve Zetska, Vardarska, dhe Moravska, me
alë ma të qarta: Mal të Zi, Serbi dhe Maqedhoni.
Mbas dorëheqjes së Jevtiqit, Millan Stojadinoviqi
formon Qeverinë e re. Si nxanës i aftë i Pashiqit, me gjithë
kundërshtimet mbrenda Kabinetit, ai përfundon nji
marrëvshje me Qeverinë turke të Ismet Inonu-s, që kishte
per qëllim emigrimin dhe instalimin në masë të shqiptarëve
të Jugosllavisë në Turki. Në radhë të parë ky plan djallëzor
u asgjasue me ndërhymjen e Dr. Spahos që bani nji
udhëtim të posaçëm në Ankara. Marrëveshja në alë nuk u
rati kue nga ana e Parlamentit turk, dhe, kështu, shqiptarët
shpëtuen nga shpërngulja nga Atdheu i tyne.
Për shkak t'afrimit të Stojadinoviqit me Gjermaninë
ai u zavendësue me Cvetkoviqin. Por tue qenë se ky
nënshkruen Paktin e famshëm të mos-sulmimit me Shtetet
e Aksit, Qeverija e tij rrëzohet dhe Gjeneral Simoviqi merr
drejtimin e Jugosllavisë. Me gjith përpjekjet e këtij me iu
shmangë kon iktit, ushtrija gjermane kalon ku jtë në llim
të Prillit 1941 dhe mbrenda pak ditësh, shkatërron ushtrinë
jugosllave.

SUMMARY
THE ENSLAVEMENTS OF THE ALBANIAN
POPULATION IN
YUGOSLAVIA DURING THE YEARS 1912 1941
In this article, which was published in the “Lidhja e
Prizrenit në Mergim" (The League of Prizren in Exile), issue
number 1 2, October 1967, Xhafer Deva o ers a condensed
analysis of the fate of the Albanian population in present
Yugoslavia before and after World War I.
During the Balkan wars of 1912 - 1913, Serbia,
Montenegro and Greece occupied vast territories of the
former Turkish Empire in the Balkans, parts of which were
inhabited mainly by Albanians. After the establishment of
the Albanian state in November 1912, a Conference of the
Great European Powers of that time which convened in
London recognized and guaranteed the new state.
However, under pressure from Czarist Russia, the
Conference xed its borders in such a way as to concede to
Serbia, Montenegro, and Greece large territories of vital
economic importance, which also included almost half of
the Albanian population.
The rst World War did not alter the situation in
Serbia and Montenegro, both of which later became
incorporated into what is now Yugoslavia. In this paper
Deva stresses the plight of the Albanian population under
the extremely harsh rule of Belgrade's monarchist regime.
The Albanians were treated as second-class citizens. All
forms of national and human rights were denied them in
the areas of education, culture, und economics, and they
were given no part in the administration of their own
regions in Kosovo and Western Macedonia, which are
situated along the Albanian state borders.
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These conditions continued until April, 1941, when
the German army invaded and dismembered this mosaic
state of nations. The major regions were returned to the
Albanian state, which at that time was occupied by fascist
Italy. The district of Mitrovica, Kosovo, Deva's birthplace,
gained an Albanian administrative autonomy within the
Serbin state but remained under strict German army
occupation.
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Ngjarje rreth robnimit
të popullsisë shqiptare në Jugosllavi
1941 - 1943

S

hënim i Redaksisë: Gjatë sundimit të Mbretnisë
Jugosllave, z. Xhafer Deva ka qindrue largë prej çdo
aktiviteti politik. Për shkak të shpartallimit të ushtrisë
jugosllave dhe si pasojë e kaosit të krijuem, me Dekretin e
qeverisë mbretnore jugosllave në ikje e sipër, ai u emnue
me 9 Prill 1941 Kryetar i Bashkisë së Mitrovicës. Kështu,
aktiviteti politik z. Xhafer Devës llon po me këtë datë.
PERIUDHA PRILL 1941 - SHTATOR 1943
Okupimi i Mbretnisë jugosllave nga ana e ushtrisë
gjermane u kompletue me 17 Prill 1941. Mbas bombardimit
të Belgradit, qeverija e Gjeneral Simoviqit, me në krye
mbretin Petar II, rishtazi i kunorzuem, ishte largue në
Cetinje dhe me 12 Prill mbrrinë në Angli. Pasoja e revoltës
së datës 27 Mars 1941 ishte shpartallimi i shtetit mozaik
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jugosllav, i përbamë prej kombësinave të ndryshme të
dominueme prej hegjemonisë serbe me nji mbret despot
në krye.
Ndërsa mbretnija jugosllave, administrativisht, ishte
nda në 9 Banovina, në dukje governatorata autonome me
Kuvend në veti etj., në realitet qeverimi ishte i
centralizuem. Me 10 Prili 1941, kroatet, t'inkurajuem prej
Gjermanëve dhe Italjanëve, shpallën shkputjen e tyne prej
mbretni së jugosllave tue përfshi edhe B osnjen,
Hercegovinen dhe Dalmacinë. Sllovenët, t’izoluem dhe të
vendosun mos me ndjekë shembullin kroat, ishin në pritje
të zgjedhjes së problemit të tyne. Nji grup të liderëve serbë
që ishin burgosë nga ana e qeverisë së Gjeneral Simoviqit,
t'ashtuquejtun g jermano la si Cvetkoviqi, CincarMarkoviqi, Aqimoviqi etj., u liruen prej gjermanëve dhe me
18 Prill 1941 Aqimoviqi u emnue Komisar i Serbisë.
Në Maqedhoni dhe Kosovë gjendja ishte tepër e
komplikueme edhe për arsye të pretendimeve toksore të
aleatëve të Gjermanisë, Itali dhe Bullgari.
Gjatë 23 vjetëve të sundimit serb, shqiptarët në
Jugosllavi nuk ishin të lejuem me pasë qoftë edhe nji
organizatë thjeshtë shoqnore të tyne, sa me u kujdesue për
zgjedhjen e problemeve që i përkitshin kësaj kombësije. Nji
mbështetje në qeverinë shqiptare të Tiranes nën
okupacjonin italjan as që mund të pritej.
Njisinat e ushtrisë g jermane kishin pushtue
Mitrovicën me 17 Prill 1941. Shtabi i divizjonit gjerman, i
quejtun "DANZIG", ishte instalue në Zveçan, në koloninë
angleze a ër Mitrovicës. Mbas krimeve të shumta rreth e
përqark Mitrovicës dhe Vuçiternit (ma së 100 Shqiptarë
qenë pushkatue nga ana e çetnikëve dhe hjedhë në lumin
Sitnicë), çetnikët u zhduken nga skena. Prezenca e ushtrisë
gjermane, e mirëpritun si nga ana e popullates shqiptare po
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ashtu edhe prej pakicës serbe, po për shkak të anarkisë së
shkaktueme prej sjelljes barbare të çetnikve, nuk paraqiste
solucjonin që pritej prej të dy palëve. Ndërsa pakica serbe
kishte mbështetë shpresat në Aqimoviqin, shqiptarët ishin
në pritje të zhvillimit të situatës në favor të tyne.
Me 19 Prill 1941, komandanti i divizionit gjerman,
Gjeneral Eberhardt, i shoqnuem nga disa o cera tê shtabit
te tij, kishte ardhë ne Mitrovice për me e njoftë Kryetarin e
Bashkisë. Tue tregue nji interesim të posaçem për
shqiptarët përgjithësisht, aj më ftoi për të nesërmën me u
paraqitë në shtabin e tij në Zveçan.
Gjatë bisedës Gjenerali shfaqi nevojën e organizimit
të nji administrate civile të thjeshtë shqiptare, tue përfshi
gjandarmërinë, gjyqet, arsimin, etj, në krahinat e
ndryshme të banueme me shumicë prej shqiptarëve, që
ishin nën juridiksjonin e divizjonit të komanduem prej tij.
Tue pranue sugjerimin e Gjeneralit në parim, propozova që
nji vendim i tillë duhej të ket aprovimin e parisë shqiptare
të këtyne krahinave. Për ket shkak nji mbledhje e parisë në
Mitrovicë më dukej e domosdoshme.
Tue pranue propozimin t'im, Gjenerali m'u lutë me
ba nji udhëtim në qendra të ndryshme dhe me sigurue
t r a n s p o r t i m i n e p ë r f a q s u e s ave ( dy p ë r s e c i l e n
nënprefekturë). Koha dhe vendi i mbledhjes ishin caktue
me 23 Prill 1941 në sallen e Hotelit Jadran të Mitrovicës.
Ndërsa transportimi i delegatëve të nën-prefekturave të
Vuçiternit, Podujevës, Prishtinës, Skenderajt, Istokut, Pejës,
Pazarit te Ri dhe të Senicës ishte i siguruem, Gilani dhe
Ferizai, për shkak të kohës së shkurtë, nuk u përfaqsuen në
këtë mbledhje. Qendra tjera si Shkupi, Kaçaniku, Tetova,
Gostivari, Gjakova, Prizreni, Dibra, Ohri, Struga, Kerçova,
Prespa, Presheva, Kumanova dhe Ulqini kishin mbetë nën
juridikcjonin e nji divizjoni tjetër gjerman.
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Gjenerali me shtabin e tij kishte ardhë në sallën e
Hotelit Jadran, ku delegatet shqiptarë hynë korporativisht.
Mbas nji përshëndetje të shkurtë, Gjenerali lexoi
protokollin te pregatitun në frymën e bisedës që patëm në
shtabin e tij me 20 Prill dhe kërkoi që delegatët të ç’faqin
mendimin e tyne. Për shkak të mungesës së nji përkthyesit,
m'u desht mue me plotësue ket detyrë. Si mbas zakonit
t'onë, deegatët ma të shquem ç’faqen mendimet e tyne dhe
protokolli u aprovue prej të gjithë të pranishëmvet. Kështu,
përpjekjet dhe manevrat e Aqimoviqit me shokë në Belgrad
për me mbajtë në kambë status-quon e para 6 Prill 1941 në
Kosovë, dështuen.
Përfaqsuesat e krahinave të naltpërmenduna u
mblodhën prapë në Bashkinë e Mitrovicës dhe muerën
vendimet e duhuna në lidhje me organizimin e
administrates shqiptare. Zgjodhën Prefektin në personin e
Kryetarit të Bashkisë së Mitrovicës (zotninë DEVA: Shënim'i
Redaksise) me të drejtën me lëshue dekret-emnime për
nënpunësa shqiptarë dhe serbë, tue respektue përqindjen
që serbët kishin në nën-prefekturat e ndryshme shqiptare.
Me gjithë vështirsinat e paraqituna për shkak te mungesës
së shqiptarëve të kuali kuem, organizimi i administratës u
kompletue mbrenda nji kohës relativisht të shkurtë. Gilani
dhe Ferizai u përfshinë ma vonë.
Prijsat dhe intelektualët shqiptare të Kosovës që
kishin gjetë strehim në Shqipninë e 1913-tës lluen me u
kthye në vendet e tyne pa ndeshë në ndonji pengim nga
ana e ushtrisë gjermane. Ashtu edhe shumë bashkatdhetarë
të Shqipnisë së 1913-tës nuk munguen me ardhë në Kosovë.
Kështu, ku ni arti cial që kishte nda shqiptarin prej
shqiptarit gjatë sundimit serb, de fakto u zhduk.
Në bazë të nji marreveshje në mes të Berlinit dhe të
Romës, në fundin e Majit 1941, gjendja si u përshkrue ma
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sipër pësoi nji ndryshim me randësi. Për shkak të minjerave
të plumbit, zinkut dhe t'argjentit në Mitrovicë, u caktue nji
vij'e demarkacjonit në mes të zonës së okupacjonit
ushtarak gjerman dhe atij italjan. Në këtë mënyrë 4 nënprefektura: Mitrovica, Vuçiterni, Podujeva dhe Pazari i Ri
mbetën nën okupacjonin ushtarak gjerman, dhe si pasojë,
shqiptarëve të këtyne krahinave iu imponue nji solucjon qi
pajtohej me interesat gjermane: me mbajt minierat e
shënueme sipër dhe mos me ia u dorëzue italjanëve. Me
gjithë autonominë e gjanë, këto krahina shqiptare
administrativisht bajshin pjesë ne shtetin serb. Gjithashtu
nji vij'e demarkacjonit u caktue në mes të zonave ushtarake
gjermane, italjane dhe bullgare. Shkupi, Kaçaniku,
Presheva, Kumanova, Ohri dhe Prespa mbetën nen
okupacjonin ushtarak bullgar. Pjesa ma e madhe e Kosovës
mbeti nën okupacjonin ushtarak italjan dhe
administrativisht mvarej nga shteti shqiptar.
Me gjithë okupacjonin italjan të Shqipnisë së 1913tës, qeveria shqiptare me në krye Shefqet Verlacin
kujdesohej me dhane përshtypjen se Kosova ishte shkri në
Shqipninë e 1913-tës. Kjo qeveri bani përpjekje të forta me
plotësue mungesat e mdhaja sidomos në fushën e
themelimit të arsimit shqiptar jo vetëm në krahinat e
lidhuna me te, por edhe në 4 nën-prefekturat shqiptare nën
okupacjonin gjerman. E quej për detyrë me vue ne dukje
në këtë rast kontributin e çmueshëm të Prof. Ernest Koliqit,
Ministrit të Arsimit në Kabinetin e Shefqet Verlacit dhe
mirënjoftjen ma të thellë të popullsisë shqiptare të Kosovës,
të gjithë arsimtarëve shqiptarë kosovarë dhe të Shqipnisë
se 1913-tës për kontributin e madh dhe sakri cat e tyne në
këtë shesh, që e kanë ba të mundshëm zhvillimin dhe
përparimin e sotëm arsimor midis shqiptarëve në
Jugosllavi.
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Gjatë muejit Maj, pjesa e madhe e ushtrisë gjermane
u tërhjek prej Kosovës dhe Maqedhonisë. Ndërsa gjendja në
Kosovë ishte normalizue, në Maqedhoni ushtrija bullgare
kishte krijue nji administratë civile thjeshtë bullgare. Gjatë
sundimit bullgar, trajtimi i popullatës shqiptare në vendet
që u shënuen ma siper ishte aq i egër, sa nuk mund të
barazohej as me sundimin gjatë kohës së Mbretnisë
jugosllave.
Me qëllim me lehtësue barrën e randë të ushtrisë
gjermane në Serbi, e edhe për shkaqe të natyrës
ekonomike të Gjermanisë, administrata ushtarake
gjermane në Serbi (Militärverwaltung Serbien me ne krye
Staatsrat Turner) kishte ngarkue Gjeneral Nediqin me
formue nji qeveri serbe. Elementa ultra-nacjonaliste serbe
t'organizatës së çetnikëve të mëshefun nëpër male,
t'inkurajuem prej këtij akti, kishin llue nji far aktiviteti në
ku jt etnik shqiptarë, tue u shtri edhe në disa katunde
serbe mbrenda ku jve të Prefekturës së Mitrovicës, sa me
provokue ndeshje me gjandarmërinë shqiptare rishtazi e
krijueme, por pa ndoj sukses.
Mbas plasjes së luftës në mes Gjermanisë dhe Rusisë,
22 Qershor 1941, lëvizja nacjonaliste serbe, nën komandën e
Drazha Mihajloviqit, kishte llue aktivitetin e vet nëpër
malet e Uzhicës, Kopaonikut dhe të Galices. Konvojat e
ushtrisë g jermane sulmoheshin prej çetnikve dhe
represaljet gjermane ishin në rendin e ditës. Në Bosnje dhe
Hercegovinë ndeshjet në mes të çetnikve dhe të ustashëve
kroatë kishin marrë formën e nji luftës civile. Në dimnin e
1941 - 1942, aktiviteti i çetnikëve ishte shtri edhe në ku jt
etnik shqiptarë. Koshjent të rrezikut, populli shqiptar i
këtyne krahinave u bani ballë sulmeve t'egra serbomalazeze.
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Me sjelljet barbare të tyne, sidomos kundra
Muslimanëve të Bosnjës së Jugut dhe Sanxhakun e Pazarit
të Ri, çetnikët e Drazha Mihajloviqit kishin pregatitë
sheshin për ndërhymjen e komunistave të Titos. Të
organizuem, me nji disiplinë të hekurt dhe zotësi në fushën
e propagandës, lëvizja e Titos kishte sigurue përkrahjen e
rinisë, sidomos në Bosnje dhe Hercegovinë, dhe në këtë
mënyrë drejtoi luftën jo vetëm kundra okupatorit, por edhe
kundra Drazha Mihajloviqit dhe qeverisë serbe të Nediqit
në Belgrad.
Ndalimi i ofensivës gjermane para Moskës në dimnin
e vitit 1941 - 1942; ma vonë qindrimi i armatës ruse në
Stalingrad; ndërhymja e Shteteve te Bashkueme t'Amerikës
në luftë dhe dështimi i ofensivës gjermane n'Afrikën e
Veriut, ishin ngjarje me randësi në zhvillimin e luftës së
madhe. Lëvizjet me rezistue okupatorin gjerman në shtetet
e Evropës erdhën gjithnji tue u shtue. Sado në dukje
paradoksale, dy shtete të mëdhej me sistem tradicjonal
demokratik ishin bashkue me sistemin totalitar komunist,
për të vetmin qëllim me zhdukë ekspanzjonin gjerman. Në
Evropën juglindore lëvizjet nacjonaliste dhe komuniste
paraqiteshin me karakter dhe qëllime kryekëput në
kundërshtim me shoqi-shoqin. Okupacjoni gjerman, si për
nacjonalistët e po ashtu dhe për komunistët, ishte shkaku
kryesor i luftës nën slloganin "ÇLIRIM", secili në kuptimin e
vet. Me gjithë përpjekjet e misioneve angleze dhe
amerikane pranë ktyne lëvizjeve, për shkaqe ideologjike
dhe politike, nuk kishte asnji mundësi me i harmonizue
këto dy rryma.
Gjatë vjetit 1942 misjonet angleze kishin udhëzime
prej qendre: me përkrahë vetëm at lëvizje që vret ma
shumë gjermanë dhe i shkakton ma shumë dame anmikut
të përbashkët. Qellimi ishte me angazhue sa ma shumë
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divizjone gjermane në luftën partizane. Ndërsa lëvizjet me
karakter nacjonalist të shqetësueme prej represaljeve
t'ashpra nga ana gjermane, ishin të shtrëngueme me i
peshue humbjet e randa që pësonte populli në çdo
ndërmarrje kundra gjermanëve. Lëvizjet komuniste kishin
si parim me provokue sa ma tepër represalje prej
gjermanëve me qëllim me i shtue radhët dhe fuqinë e tyne
me rininë e frigsueme me u ba viktimë e represaljeve.
Aktiviteti i lëvizjes komuniste me luftue okupatorin
gjerman kudo që paraqitej rasti dhe pa vështrim të
represaljeve përkatëse - gja që përputhej me interesat
angleze i siguroi Titos përkrahjen morale dhe materjale
angleze. Megjithë kundërshtimet e misionit amerikan pranë
misjonit anglez, ndihmat lëvizjes së Drazha Mihajloviqit
qenë pakësue aq sa me dobësue moralin e partizanëve të
tij. Për shkak të këtij qëndrimi anglez, njisinat e Drazha
Mihajloviqit në zonën e okupacjonit italjan - Sanxhaku i
Pazarit të Ri dhe në Malin e Zi - nën komandën e Pavle
Gjurishiqit kishin pranue bashkëpunimin me okupatorin
italjan dhe, si pasojë, edhe përkrahjen e drejtë t'ushtrise
italjane me gjithe far mjetesh nën pretekstin me luftue
lëvizjen komuniste. Me legalizimin e kësaje lëvizjeje, shtabi
i Pavle Gjurishiqit u transferue prej maleve të Vasojeviqit në
Berane, pranë divizjonit italjan me qendër në Beranë dhe
Andrijevicë.
Në realitet, objektivi i Pavle Gjurishiqit nuk ishte me i
luftue komunistat serbe. Qëllimi kryesor ishte me
shpërthye koridorin e Sanxhakut të Pazarit të Ri dhe, tue
zaptue disa krahina pjellore të Kosovës shqiptare, me u
bashkue me pjesën e madhe te lëvizjës drazhiste në Serbi.
Sulmet e kësaje lëvizje kanë vazhdue prej Fruerit deri në
Qershorin e 1942. Koshient i këtij rreziku, populli shqiptar i
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Kosovës e ka plotësue detyrën e vet në mprojtjen e ku jvet
etnik shqiptarë pa dorëzue asnji pëllambë të tokës së tyne.
Qëndrimi indiferent i ushtrisë italjane ndaj këtyne
sulmeve te çetnikëve nuk zemroi vetëm popullin shqiptar.
Edhe qarqet ushtarake gjermane nuk i shifshin me sy të
mirë këto manevra italjane, sidomos tue marrë në vështrim
randësinë e koridorit. Kështu, në verën e vjetit 1942, nji
divizjon alpin gjerman (Erste Gebirgsjäger Division) u
transferue në Prefekturën e Mitrovicës, në dukje për
pushim. Por, si u pa ma vonë, misioni i ktij divizjoni
gjerman ishte me u dhanë fund këtyne manevrave italjane
dhe, njikohësisht, edhe aktivitetit të çetnikëve te Pavle
G j u r i sh i q i t . P a p r i t m a z i d h e p a v u e n ë d i j e n i
shtatmadhorinë italjane, me 21 Korrik të vjetit 1942,
divizjoni në alë kaloi vijën e demarkacjonit që ndante
zonën italjane prej asaj gjermane, dhe, mbrenda nji jave
operacjonesh në Vasojeviq, Andrijevicë dhe Beranë,
çetnikët në krye me komandantin e tyne, a ër 1.200 veta, iu
u dorëzuen gjermanëve dhe u transportuen si rob lufte në
Gjermani. Mbas kryemjes së këtij misjoni, divizjoni gjerman
u tërhoq në drejtim Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë. Kjo
ngjarje, për të parën herë, vuni në dukje antagonizmin në
mes të Romës dhe të Berlinit.
Në përg jithësi, g jendja në Kosovë prapë u
normalizue. Në kontrast me popujt tjerë të Evropës nën
okupacjonin gjerman ase italjan (Greqi qi vuejshin edhe për
gjana ushqimore për jetesë), popullata shqiptare as që
ndiente këtë mungesë jetësore, mbasi Kosova kujdesohej
me sigurue jo vetem bukën, por edhe bylmetin për mbarë
kombin shqiptar.
Sa me turbullue gjendjen dhe të shtyem prej të
miravet, në llim të 1943-ës, nji rrezik tjetër kishte llue me
u dukë në Kosovë. Ardhja e agjentave të nacjonal-
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çlirimtares së Shqipnisë në Gjakovë dhe Pejë, kishte për
misjon me organizue rininë shqiptare të Kosovës në celula
komuniste për me luftue për “liri” kundra okupatorit.
Me qëllim me hetue burimin e këtij aktiviteti m'u
dukë e nevojshme me ba nji udhetim rreth'e përqark
Kosovës dhe deri në Tiranë. Përfundimi i ktij udhëtimi
ishte;
1. Në KOSOVË: Me përjashtim të disa të rijëve qi nuk kishin
përfundue mësimet në universitetet e Jugosllavisë, por
të indoktrinuem në Marksin dhe Leninin qysh në kohën
e mbretnisë, gjeta nji rini të zellshme me vazhdue
shkollat shqipe dhe gati me dhanë kontributin e vet për
mprojtjen e status-quos në Kosovë, të krijueme mbas
shkatrrimit të Mbretnisë Jugosllave. Të rijtë që kishin
krye studimet në universitetet dhe të ngarkuem me
detyra në degë të tyne, denojshin rreptësisht aktivitetin
e agjentave komunistë shqiptarë. Prisat e katundarëve,
në të gjitha krahinat e Kosovës, kishin ndigjue diçka dhe
kishin marrë të gjitha masat me i zhdukë këta agjenta,
kudo që paraqiten.
2. NË SHQIPNINË E 1913-es: Mbas bisedimeve të shumta
me parinë dhe personalitete jashta qeverisë “fashiste"
me nën-punesa të naltë, etj., përshtypja ishte:
"Gjermanija e kishte humbë luftën, dhe për këtë shkak
diçka duhet të bahet". Asnji prej këtyne personaliteteve
nuk ishte në gjendje me dhanë nji mendim ma të kjartë
se ç'farë masa duheshin të mirren. Fakti që nji lëvizje e
thjeshtë komuniste ishte në organizim e sipër në
Shqipni, me qendër në Tiranë. jo që nuk pranohej, por
në mënyrë kategorike përgënjeshtrohej, tue i dhanë
lëvizjes së të "rinjëve" një karakter thjeshtë nacjonalist...
Në qarqet e qeverisë, me në krye Mustafa Krujën,
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mendimi ishte se "nacjonal çlirimtarja" jo vetem që ishte
organizue, por ishte edhe në veprim të plotë.
Mbas përfundimit të udhtimit ishte tepër vështirë me
përftyrue pasqyrën e gjendjes kaotike të Shqipnisë.
Transferimi i dy divizjoneve gjermane prej frontit të Rusisë
në Serbi ; lëvizjet e njisinave specjale të ushtrisë gjermane
në Dalmaci, Sanxhakun e Pazarit të Ri, dhe sidomos në
Greqi, tregojshin kjartazi se diçka ishte tue vlue. Kjo "diçka"
interpretohej në shumë mënyra, por ma a ër logjikës ishte:
nji tentative zbarkimi i aleatëve në bregdetin Jonik e
Adriatik.
Në muejin qershor 1943, Fuad Dibra kishte ardhë në
Kosovë për vizitë, i ngarkuem prej nji rrethi të ngushtë të
liderëve të Shqipnisë, me bisedue se ç’mund të rrjedhte në
rast të ç’këputjes së Italisë prej aleancës me Gjermaninë.
Mbas bisedimeve prej tre ditesh, vendosëm me ba nji
udhëtim për në Belgrad, për me hetue se, cili do t'ishte
qëndrimi gjerman ndaj Shqipnisë në rast të kapitullimit të
Italisë. Rezultati i hetimeve: Ushtrija gjermane ishte
pregaditun me ndërhye në Shqipni në rast të nji zbarkimi
aleat qoftë në Greqi, qoftë në Shqipni. Me insistimin e Fuad
Dibrës m'u desht me e shoqnue ate deri në Tiranë me
qëllim të pleqnimit se ç’farë masa duheshin marrë nga ana
shqiptare. Mbas bisedimeve të gjata me prijsit që kishin
ngarkue Fuad Dibren me ba udhtimin në Mitrovicë dhe në
Belgrad, dhe pa përfundue asgja, m'u desht me u këthye ne
Mitrovicë. Me 5 Shtatuer 1943 u thirra me urgjence nga Dr.
Hermann Neubacher, i Dërguem i Plotfuqishëm i Ministrisë
së Punëve të Jashtme të Gjermanisë me qendër në Belgrad.
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PËRMBLEDHJE E BISEDËS ME
DR. HERMANN NEUBACHER
Në prezencën e Kolonel V. Kohotnik, Dr. Neubacher
më tha se shpallja e kapitullimit italjan ishte për t'u pritë
mbrenda orëve ase ditës. Aj më shpjegoi masat ushtarake
që ishin marrë me qëllim me pengue nji zbarkim të aleatëve
në Shqipni. Tue u mbështetë në miqësine tradicjonale që
Perandorija Austro-Hungare ka ushqye për Shqiptarët në të
kaluemen dhe që ai, si Austrijak që ishte, e kishte trashigue,
ai ç’faqi mendimin se Gjermanija pranon krijimin e nji
qeverije shqiptare, tue përfshi edhe Kosovën, dhe se ishte
gati me shpallë ç’këputjen e Shqipnisë prej Mbretnisë
Italjane dhe pamvarësinë e sajë. Në lidhje me këtë pritej që
të pranohet prezenca e ushtrisë gjermane në Shqipni deri
sa qindron rreziku i zbarkimit aleat në bregdetin shqiptar.
Mbas trajtimit të landës së paraqitun prej tij, tue
prekë edhe hollësina që mund të vijshin parasysh në
formimin e qeverisë, unë ç’faqa mendimin se ndër rrethana
që po kalojmë asnji shqiptar serioz nuk mund të asi në
emën të popullit shqiptar. Tue marrë parasysh urgjencën
dhe kohën tepër të shkurtë, parashtrova se nji përfaqësi
shqiptare, e përbame prej njerëzve t'aftë, mund të krijohet
me qëllim me pregatitë nji Kuvend të përbamë prej
përfaqësuesavet shqiptarë në Tiranë, i cili kishte me marrë
vendimet e duhuna në lidhje me rishpalljen e pamvarësisë,
zgjedhjen e nji Këshilli të Naltë, aprovimin e nji
Konstitucjoni, etj. etj.
Tue hy në detaje për sa i përket Kryesisë së Shtetit
ase të qeverisë eventuale vuna në dukje sidomos Mehdi Bej
Frashërin, ish Kryeministri i Mbretnisë Shqiptare, i njoftun
prej alimit të tij historik para okupacjonit të Shqipnisë prej
Italisë, tue shtue se aj jeton si i internuem në Romë. Zotni
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Neubacher u interesue me e dijtë nëse Mehdi Beu kishte me
pranue bashkëpunimin me shtetin gjerman. Unë i thashë se
i biri i tij ndodhet në Belgrad dhe se vetëm aj kishte me
qenë në gjendje me skjarue ket pikë. Pa humbë kohë
shkova në qytet dhe u pashë me z. Vehbi Frashërin dhe i
shpjegova bisedën me Dr. Neubacherin. Z. Vehbi Frashëri
pranoi që të shkojmë së bashku në Dedinje të Belgradit.
Kështu ky pati rast me bisedue me Dr. Neubacherin. Z.
Vehbi tha se vetëm Ati i tij Mehdi Beu, mund t'i përgjigjet
kësaj pyetjes, por ma parë duhet të kryhet lirimi i tij nga
Roma prej Shtetit gjerman. Dr. Neubacher pranoi
sugjerimin e z. Vehbi Frashërit dhe muer përsipër me
sigurue transportimin e Mehdi Beut në Tiranë.
ZHVILLIMET HISTORIKE NË
KOSOVË DHE SHQIPNI
Periudha Shtator 1943 - Nandor 1944
Para shpalljes së kapitullimit të Italise gjendja në
Shqipni, tue perfshi edhe vendet fqij, shkurtazi paraqitej si
vijon:
Ushtrija italjane: a ër 7 divizione të kambësorisë të
vendosuna nëpër qytetet kryesore të Shqipnisë, gjatë
ku jvet të Greqisë, në Mal të Zi, në Dalmaci dhe në Sanxhak
të Pazarit të Ri. Përveç ktyne, ishin edhe dy regjimente të
thjeshta shqiptare të kambësorisë të vendosuna në qytetet
e Prishtinës dhe të Gilanit në Kosovë. Me përjashtimin e
aeroportave të Beranes dhe të Podgoricës (Mali Zi),
aeroportet në Shqipni gjindeshin n'at kohë nën kontrollin e
plotë të ushtrisë gjermane.
Masat ushtarake gjermane: Dy divizione t'ushtrisë
gjermane, në pritje të ngjarjes së shënueme ma siper, ishin
përqëndrue rreth e përqark të ku jve të Shqipnisë, tue
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llue prej Greqisë veriore deri në Mitrovicë, gadi me
ndërhye me shpejtësi të madhe.
Gjendja e mbrendshme në Shqipni: Nji qeveri
shqiptare nën kryesinë e Ekrem Libohoves, i cili me kohë
ishte largue në Itali, gjindej e kryesueme prej Iljaz Haxhi
Agushit prej Prishtinës. Kjo qeveri ishte sa për emën, mbasi
kishte humbë pothuej krejt kontrollin e drejtimit shtetnor,
për arsye se vendi gjindej në kaosin e plotë të nji lufte të
pamëshirëshme vllavrasje midis nacionalizmit të vërtetë
dhe komunistave të mbuluem nën emnin e "nacjonalçlirimtares". Në Shqipninë e Jugut lufta në mes të ktyne dy
grupeve gjindej në fazën decizive të dallimit të marrjes së
fuqisë. Siç dihet, kjo luftë përfundoj muej ma vonë me
timin e nacional-çlirimtares. Shqipnija e mesme dhe e
veriut gjindej nën presionin ma të madh të agjitacionit dhe
të propagandës së mbrendshme e të jashtme komuniste
dhe të radiovet perëndimore. Ndër këto rrethana natyrisht
jeta normale e popullatës shqiptare kishte pësue nji
tronditje të thellë. Komunikacionet midis qytetevet të
Shqipnisë ishin vazhdimisht të rrezikueme jo vetëm prej
luftës civile, por edhe prej bandave kriminelësh që vritshin
dhe plaçkitshin udhtarët. Ndër qytete, organet e sigurimit
të dobsueme dhe të frigsueme nuk ishin ne gjendje me
mbrojte jetën dhe pasuninë e popullsisë që gjindej
vazhdimisht nën terrorin e atentatave politike dhe të
hakmarrjeve personale. Shkurtazi, gjendja në Shqipni të
1913-tës kishte mbrri në nji shkallë që nuk mund të itej ma
për nji jetë të përbashkët të rregullit e të drejtësisë
shtetnore.
Gjendja ne Kosovë: Në kontrast me sa ma sipër,
gjendja në Kosovë paraqitej normale edhe e qetë. Me gjith
se nuk kishte ma lidhje normale të drejta me Tiranën,
administrata shtetnore, tue përfshi edhe organet e sigurimit

publik, vazhdonte me funkcionue në rregull të plotë.
Koshjent të rrezikut të përhershëm nga ana e grupeve
shoveniste serbe (çetnikve), formacionet vullnetare
kosovare që ishin ngarkue me mbrojtjen e ku jvet,
gjindeshin në krye të detyrës.
NË PRAG TË KAPITULLIMIT ITALIAN
Në mbështetje të marrëveshjes me përfaqsuesin e
Plotfuqishëm për Evropën Juglindore të Ministrisë së
Jashtme të Gjermanisë, Dr. Hermann Neubacher, shteti
gjerman kishte dhanë sigurime për sa vijon:
a. Bashkimin e krahinave shqiptare të Kosovës, Tetovës etj.
që gjindeshin nën okupacionin ushtarak italjan me shtetin
shqiptar të 1913-tës;
b. Vazhdimin përkohësisht me mbajtë statusin e
deritanishem të 4 nën-prefekturave të banueme me
shumicë prej shqiptarve të Mitrovicës, Vuçiternit,
Podujevës dhe të Pazarit te Ri, që gëzojshin nji autonomi
shqiptare mbrenda shtetit serb;
c) Gjermanija, në nji çast të volitshëm me ngjarjet në
zhvillim e sipër të kapitullimit italjan, do të bante nji
shpallje zyrtare, në të cilën të njihen: ç’kuptja e shtetit
shqiptar nga perandorija italjane dhe pamvarësija
shtetnore e tij.
d) Gjermanija, përgjatë luftës së madhe në vijim do të
vendoste formacione ushtarake në disa pika strategjike të
Shqipnisë, tue premtue tërhjekjen e tyne të plotë në
mbarim të luftës.
Në dijeni të plotë të gjendjes së përshkrueme ma
sipër, mbas nji udhtimit të shpejtë prej Belgradit në
Mitrovicë, mbrrina me 7 Shtator 1943 në Prizren. Përnjiherë
mora kontaktet e nevojshme me parinë e Prizrenit dhe me
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disa personalitete shqiptare që gjindeshin aty, dhe së
bashkut vendosëm me ba nji mbledhje, në të cilën do të
bisedoheshin të gjitha problemet që mund të rrjedhshin
nga kapitullimi italjan. Për këtë qëllim, të gjithë ishim të nji
mendimit me mbajtë nji Kuvend në Prizren, ku do të
merrshin pjesë përfaqsues të zgjedhun të të gjitha
krahinave shqiptare t’ish mbretnisë jugosllave për me
themelue nji organizatë që do të iste dhe vepronte në
emën të kësaj popullate shqiptare. Në bazë të propozimit të
bamë prej zotni Tahir Zajmit, mbledhja pranoj njizanit që
Kuvendi i ardhshëm të ket emnin "LIDHJA E II E
PRIZRENIT"', si pasardhëse e Kuvendit historik të Lidhjes së
Prizrenit. Me qëllim me pergaditë sheshin e mbajtjes së
këtij Kuvendi u caktue nji komitet i përbamë prej shtatë
personash që kryesohej prej patriotit të vjetër të Prizrenit,
Musa Shehut.
Mbas ktyne vendimeve vazhdova udhtimin për në
Shkodër, ku me 8 Shtator mësova kapitullimin e Italisë. Pa
humbë kohë vazhdova udhtimin për Tiranë me nji qëllim të
përcaktuem, të lirimit nga kampi i Porto Romanos a ër
Durrësit të disa prijsave të njoftun të Kosovës që gjindeshin
të internuem prej italjanëve siç ishin: Rexhep Mitrovica,
Bedri Peja, Xhelal Mitrovica etj. Bashkë me këto
personalitete u formue nji përfaqësi që mund të iste në
emën të Kosovës me përfaqsuesit e dalluem të Shqipnisë së
1913-tes.
Në këtë kohe gjendja në Shqipni paraqitej mjaft e
përzime dhe konfuze për arsye se grupet politike
nacionaliste, që sigurisht paraqitshin shumicën e popullit
shqiptar, nuk ishin kenë në gjendje jo vetëm me krijue
bashkim midis tyne, por as me koordinue veprimtarinë e
tyne në lidhje me rrethanat e reja që priteshin të ngjajnë
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mbas kapitullimit italjan dhe ndërhymjes eventuale të
ushtrisë gjermane në Shqipni.
Dy grupet kryesore politike nacionaliste në
mbeshtetje të lidhjeve që kishin me misionet aleate
veprojshin me koncepte që deri dikund i pengonte me
marrë pergjegjësina të hapta në periudhen e realitetit
gjerman në tokën shqiptare. Si rrjedhje e natyrshme e kësaj
gjendje, u paraqitën disa personalitete shqiptare të
gjeneratës ma të re, të cilët tue pa rrezikun e madh që i
kërcnohej Atdheut nga verprimtarija e vendosun dhe mirë
e koordinueme e t'ashtuquejtunës Lëvizja nacionalçlirimtare e udhehjekun prej emisarve të partisë komuniste
jugosllave dhe materijalisht e moralisht e përkrahun prej
Komandës aleate të Mesdheut, ishin gadi të merrshin
përgjegjësina të randa ndaj popullit shqiptar. U formue nji
grup i përbamë prej 22 vetëve, midis të cilëve gjindeshin
persona me të pakalueme politike të maparshme, dhe
persona që kishin lidhje si me grupet e mdhaja nacionaliste
shqiptare, ashtu edhe me grupin e vendosun anti-komunist
që deri dikund kishte pasë lidhje me qeveritë e periudhës
italjane.
Folësit e grupit të 22 vetave, tue pasë mbështetjen e
plotë të antarvet, hynë përnjiherë në bisedime paraprake
me Përfaqësuesin e Plotfuqishëm të shtetit gjerman, Dr.
Hermann Neubacher. Mbas diskutimeve të gjata, ma n’fund
u mbrri nji marrëveshje në baza që janë shque në pikat e
shënueme ma sipër. Grupi i 22 vetave, ase Këshilli në alë,
zgjiodhi nji Komitet ekzekutiv të përbamë prej 7 vetave, të
cilët nga ana e tyne zgjedhen si Kryetar z. Ibrahim Biçakun,
bir i patriotit dhe ish antarit të Këshillit Naltë, Aqif Pashë
Elbasani.
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DETYRAT KRYESORE TË KOMITETIT
EKZEKUTIV ISHIN:
1. Pranimi imediat i dorëhjekjes së qeverisë së fundit të
periudhës së kalueme;
2. Fuqizimi dhe normalizimi i jetës administrative shtetnore
dhe t'organeve të sigurimit;
3. Përgaditja e sheshit për mbledhjen e nji Kuvendi
Kushtetues Kombtar, që lypsej të mbahej mbrenda nji kohe
të shpejtë:
4. Lirimi i ma se 2000 të burgosunve politikë nga kampi i
Porto Romano, midis te cilëve gjindeshin edhe komunista
të njoftun.
ZHVILLIMET E NGJARJEVE NË KOSOVË
Në këtë ndërkohë Këshilli ekzekutiv i Prizrenit i përbamë
prej: Xhafer Deva e Asllan Boletini prej Mitrovicës; Musa
Shehu, Sheh Hasani, Llukë Simon Mjeda dhe Pjetër Vuçaj
prej Prizrenit; Tahir Zajmi prej Gjakovës dhe Qazim Bllaca
prej Suharekës, që ishte ngarkue me organizimin e
Kuvendit në Kosovë, kishte marrë të gjitha masat e
nevojshme për krijimin e komiteteve përkatëse në të gjitha
Prefekturat, Nënprefekturat dhe Komunat në Kosovë,
Tetovë, Dibër, Ulqin, etj. Përnjiherë qenë dhanë udhëzimet
e nevojshme për zgjedhjen e përfaqsuesëve të krahinavet
shqiptare të sipërshënueme që do të merrshin pjesë në
Kuvend. Mbarë popullsija e ktyne Prefekturave caktoj për
secilën Nënprefekturë nga dy përfaqsues të zgjiedhun
simbas sistemit demokratik me vota të dyta. Mbledhja e
Kuvendit u ba me 16 Shtator 1943 nën entuziazmin e madh
të popullsisë së Prizrenit dhe të krahinave tjera të Kosovës.
Kuvendi që njizanit u pagëzue "LIDHJA E II E PRIZRENIT"',
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caktoj pikat e rendit të ditës, mbasi zgjiedhi Kryesinë të
përbame prej : Musa Shehu, Kryetar, Aqif Bluta,
Nënkryetar, Rexhep Krasniqi, Nënkryetar dhe Bedri Gjinaj,
Sekretar, dhe u muerrë me problemet jetsore të kohës siç
vijojnë:
1. Bisedim mbi shpalljen e vullnetit të popullit për
bashkimin e viseve të Kosovës, Dibrës, Strugës, Ulqinit dhe
të Tuzit si pjesë integrale te Shtetit Shqiptar.
2. Mbi bashkimin me Shqipni gjithashtu të Mitrovicës,
Vuçiternit, Podujevës dhe Pazarit të Ri që ndodheshin nën
pushtimin gjerman dhe administrativisht bajshin pjesë në
shtetin Serb.
3. Mbi organizimin politik e ushtarak të popullit dhe
përgaditjen e mbrojtjes së ku jve etnik.
4. Mbi krijimin e nji Komiteti Qendror me seli në Prizren
dhe të Nënkomiteteve në të gjitha qendrat e tokave të
lirueme për të drejtue veprimtaritë e nevojshme të
qeverisjes dhe të mbrojtjes së vendit.
5. Mbi përpilimin dhe aprovimin e kushtetutës së
organizatës Kombtare LIDHJA E II E PRIZRENIT.
6. Mbi procedurën që do të ndiqet për zgjedhjen e
përfaqsisë së krahinave të Kosovës, Dibrës, Strugës, Ulqinit
e të Tuzit për në Kuvendin Kombtar që do të mbahej në
Tiranë.
Kuvendi vazhdoj bisedimet e veta mbasi zgjodhi të gjitha
pikat e shenueme ma sipër dhe u shpërnda me 23 Shtator
1943, tue ngarkue si autoritet suprem nji Komitet Qendror
të përbam prej nji Kryetarit, Rexhep Mitrovica, dhe 6
antarëve në Prizren.

fi

60

KUVENDI KUSHTETUES
KOMBTAR NË TIRANË
Përfaqsuesat e Kosovës që do të merrshin pjesë në
Kuvendin Kombtar ishin zgjiedhë me frymë demokratike në
mbështetje të udhëzimeve të LIDHJES dhe të nji qarkores së
Komitetit Ekzekutiv në Tiranë. Nji veprim i tillë për pjesën e
Shqipnisë së 1913-tes ishte teknikisht i pamundshëm të
realizohet nga rrethanat kaotike që ekzistojshin në at kohë
atje. Prandaj, nji komision i zgjiedhun prej Komitetit
Ekzekutiv të Tiranës i përbamë prej personaliteteve të
shqueme shqiptare që ndodheshin në Tiranë, që u kryesue
prej patriotit të njoftun Lef Nosit, kishte marrë përsipër me
zgjiedhë përfaqsuesat e të gjitha Prefekturave të Shqipnisë
së 1913-tes që do të merrshin pjesë në këtë Kuvend.
Në këtë ndërkohë, Komiteti Ekzekutiv, tue u marrë
me pikat e shënueme ma parë të veprimtarisë së vet, në
radhë të parë pranoj dorëhjekjen e kabinetit të
maparëshëm që u paraqit në tanësi në godinën e
Kryeministrisë në Tiranë. Mandej, me disa veprime të
shpejtueme por efektive, iu vuni fre, sa ishte e mundëshme,
veprimeve kriminale, si atentateve, djegijeve dhe vjedhjes
së pasunisë shtetnore dhe private në Tiranë dhe qytete
tjera të vendit. Në këtë mënyrë, mund të thuhet se
autoriteti shtetnor lloj të forcohet sa me e ba të
mundshme mbajtjen e Kuvendit. Siç ishte parapa, Kuvendi
u hap me 23 Tetor 1943 në ish pallatin e ri mbretnor në
rrugën Tiranë-Elbasan. Simbas regullave të zakonshme,
Kuvendi Kushtetues Kombtar, në të cilin për të parën herë
në historinë kombtare merrshin pjesë përfaqsues të
zgjedhun të krahinave shqiptare t'ish mbretnisë Jugosllave,
të lanuna padrejtsisht jashta ku nit të Shqipnisë së 1913-tes,
zgjiedhi Kryesinë e vet të përbame prej Lef Nosit, Elbasan,
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Kryetar, Mark Gjon Markaj, Kapidan i Mirditës, Nënkryetar,
Dr. Rexhep Krasniqi, Kosovë, Nënkryetar.
Me gjith përpjekjet e komunistave me e ba të
pamundshme mbajtjen e Kuvendit, mbledhja kombtare
vazhdoj punimet e veta në lidhje me programin e rendit të
bisedimeve të caktueme nga Kryesija. Pikat kryesore te ktij
programi ishin:
1. Anulimi i statusit që kishte kalue Shqipnija gjatë
okupacjonit italjan dhe rishpallja e pamvarësisë shtetnore
shqiptare.
2. Anulimi i kushtetutës dhe i të gjitha ligjeve t'imponueme
gjatë okupacjonit të huej dhe kthimin e statusit ligjor të
periudhës së pamvarësisë.
3. Me gjithë qenjen e ushtrise gjermane në tokat shqiptare,
u ba shpallja e neutralitetit shqiptar në kon iktin e madh
botnor në vijim e sipër.
4. Në mbështetje të kërkesës së njizanit të përfaqësisë
legale të tokave shqiptare të ish mbretnisë jugosllave, nën
nji atmosferë të entuziazmit të papërshkrueshëm, bahet
Shpallja e Bashkimit të tokave dhe e popullsisë shqiptare të
shënueme ma sipër me Shtetin Shqiptar.
5. Zgjedhja e Këshillit të Naltë të Regjencës si autoritet
shtetnor suprem të përbamë prej patriotëve ndër ma të
shquem të kohës: Mehdi Frashëri, Pader Anton Harapi, Lef
Nosi dhe Fuad Dibra.
Mbas betimit të bamë të antarve të Këshillit të Naltë
të Regjencës, me përjashtim të Pader Anton Harapit, i cili
ma vonë e kreu betimin e vet para Parlamentit, Kuvendi
Kombtar Kushtetues u transformue në nji Parlament, në të
cilin për arsye të gjendjes së luftës, bajshin pjesë vetëm
frakcione të ku zueme të krahinave që kishin marrë pjesë
në Kuvend. Në vend të Lef Nosit, Kryetarit të Kuvendit, që u
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zgjiodhë antar i Këshillit të Naltë të Regjences, u zgjodhë nji
Kryetar i ri i Kuvendit dhe ma vonë i Parlamentit, patrioti
veteran i mirënjoftun Idhomene Kosturi prej Korçës. Ky i
fundit pak ditë ma vonë ra viktimë e nji atentati të
përgaditun nga komunistat. Kryesija e Parlamentit u
plotsue së shpejti me zgjedhjen e Prof. Mihal Zallarit si
Kryetar.
FORMIMI I QEVERISË
Këshilli i Naltë i Regjences, mbas konsultimevet të
zakonshme, ngarkoj z. Rexhep Mitrovicen me formimin e
qeverisë. Ky, pa vonesë, muerr kontaktet e nevojshme me
personalitete shqiptare dhe me grupe politike të njoftuna të
nacionalizmit shqiptar, megjithë sa prej ktyne formalisht
gjindeshin në luftën e rezistencës kundra okupatorit të ri.
Mbrenda nji kohe të shkurtë, kabineti i kryesuem
prej Rexhep Mitrovicës u paraqit para Parlamentit në këtë
formacion:
Kryetar i Qeverisë, Rexhep Mitrovica
Minister i Drejtësise, Rrok Kola;
Minister i Punëve të Mbrendshme, Xhafer Deva
Minister i Ekonomisë, Ago Agaj
Minister i Financave, Sokrat Dodbiba
Minister i Botores, Musa Gjylbegaj
Minister i Kultures e i Propagandes, Kolë Tromara
Minister i Arsimit, Koço Mula (pas Eqrem Çabejt)
Minister i Punëve t‘Jashtme, Bahri Omari
Nensekretarë të Shtetit, Vehbi Frasheri, Qazim Bllaca
dhe Ernest Çoba.
Kjo qeveri që muerr pëlqimin e plotë të Parlamentit,
siç mund të shifet, përbahej prej peronaliteteve politike të
63

të g jitha krahinave shqiptare, disa prej të cilëve
konsideroheshin si përfaqsues të grupeve politike
nacionaliste që formalisht gjindeshin në luftë të qëndresës
kundra okupatorit.
Simbas programit të paraqitun përpara Parlamentit,
detyrat kryesore të kësaj qeverije ishin: Me sigurue qetësine
e mbrendshme në të gjitha fushat e jetës shtetnore; me
shque poziten neutrale të Shqipnisë në botën e jashtme, gja
që u njoftue zyrtarisht në vijën diplomatike shteteve
neutrale siç ishin Vatikani, Zvicra, Turqija etj. Mbi këto, u
banë edhe këto veprime: shpallja e lirisë së plotë të
mbledhjeve, e alës dhe e shtypit për të gjitha grupet
politike me përjashtim të partisë komuniste, ndërmjetësimi
pranë shtetit gjerman për lirimin e gjithë atyne shqiptarëve
që gjindeshin t'internuem në Itali, ndërmjetësimi pranë
shtetit gjerman për transferimin prej Romës në Tiranë të
t’gjitha banknotave shqiptare (120 milion franga) që
ndodheshin në Banca d'Italia në Romë dhe njikohësisht të
veglave për shtypjen e banknotave në alë, përpjekje për
konsolidimin e jetës ekonomike-tregtare qe kishte pësue
tronditje të thella si rrjedhje e kapitulimit të Italisë.
Midis masave të marruna nga qeverija në sheshin
ekonomik dhe nancjar lypset shque marrëveshja
monetare me shtetin gjerman, gja që i siguronte monedhës
shqiptare të drejtën e qarkullimit të vetëm në tokën
shqiptare dhe që e detyronte shtetin gjerman për nevoja
t’ushtrisë së vet në Shqipni me ble frangat shqiptare, me
monedha ari.
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SUMMARY
HISTORIC EVENTS IN KOSOVO AND IN ALBANIA
SEPTEMBER 1943 - NOVEMBER 1944
Thie article was published in New York in two installments
in "Lidhja e Prizrenit në Mergim" (The League of Prizren in
Exile) by the organization of the same name, headed by
Xhafer Deva. The articles appeared in the June and
November editions of 1968. During this period of time,
Deva, who had remained in his native town of Mitrovica in
Kosovo, was destined to play a major role not only in
Kosovo and Western Macedonia, but also in Albania proper.
As indicated in the previous article, the Albanian
population in the former Yugoslav state realized during the
Second World War (1941 1944) a period of de facto union
with the Albanian state, which at that time was occupied hy
fascist Italy. After the latter's capitulation in September,
1943, the German army extended its occupation in Kosovo
and Western Macedonia, as well as in the Albanian state.
On the eve of it invasion the Berlin radio issued a
proclamation staling that Germany recognized the
independence of the Albanian state including the regions
settled by Albanians of former Yugoslavia. It further stated
that the German army would remain in Albania to protect
its own strategic positions, and would leave the country at
the end of the war currently in progres:. According to the
proclamation, the Germans would not interfere in internal
Albanian a airs, except in the protection of their army
units from attacks hy the communist partizanes and the
anti-occupation forces of various nationalist groups.
In these two articles Deva further gives an account of
his own actions in Albania. His intention was to form a
united Albanian national government, in order to save
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Albania from communist rule after the expected victory of
the Western Allies, and to maintain her position as a
neutral country in the world con ict. Although the latter
policy did not please the Germans at all, they upheld their
position of non-interference in internal Albanian a airs.
With the strong backing of Kosovo's huge population,
Deva managed to construct a national government
composed of well-known, rather independent elder
Albanian statesmen such as Mehdi Frasheri, former Prime
Minister and Albania’s former representative to the League
of Nations in Geneva, as well as younger Western-educated
professionals like Professor Michael Zahallari, Dr. Rrok
Kolaj, and Ing. Ago Agaj. At the same time he organized an
e ective mobile striking force, which within a short time
succeeded in reducing communist terrorist activities in
Tirana, the capital, and other towns in Northern and
Central Albania.
Thus the communists su ered military blows as well
as in the war of propaganda under Deva's leadership.
Despite these succeses, it was not possible to form a
broader united nationalist front against the communist
threat. Anti-occupation nationalist groups were reluctant to
join forces under Deva, because of pressures from the
Allied war mission, and anticipating the imminent landing
of Allied troops on the Albanian coast.
When Albania and the major parts of the Balkan
peninsula were consigned to the sphere of in ucnce of the
Soviet Union at the Yalta conference, the endeavors of the
badly-split Albanian nationalist groups were a priori
doomed to failure. Toward mid-1944, the communist-led
and Yugoslav sponsored National Liberation Army steadily
gained ground by launching a general o ensive in central
and northern Albania, which extended even to the Kosovo
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area. Deva and the Kosovo group within his government
returned to their own area to defend the region against
attacks by Yugoslav partizans.
They still retained the hope that the Western Allies
would not tolerate communist takeover of the Balkans.
While the Serbian nationalist forces (Cetniks) soon
surrendered to the Titoist partizans without any signi cant
resistance, the Albanians of Kosovo and Macedonia
struggled heroically against Belgrade's rule for more than a
year.
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Idriz Lamaj dhe Dr. Rexhep Krasniqi

Kosova në vjetët
1941 - 1945 dhe Xhafer Deva
Shkrue nga Dr. Rexhep Krasniqi

N

ë vazhdim të fazës së parë të Luftës së Dytë
Botnore, në Prill 1941, Mbretnija e Jugosllavisë
pësoi nji humbje katastrofale nga ushtrija
gjermane. Si rrjedhje imediate, popullsija shqiptare e këti
shteti shumëkombësh, në realitet kaloi nën nji okupacion
tjetër të huej që në llim, në krahasim me periudhën e
robnisë brutale nën Belgradin, dukej si nji shlirim i vërtetë.
Per këtë arsye, ushtrija gjermane gëzonte sympati të
sinqertë midis kësaj shtrese të popullsisë shqiptare. Me
përjashtim të Prefekturës së Mitrovicës që mbet nën
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pushtimin e drejtpërdrejtë të ushtrisë gjermane si pjesë e
shtetit serb, krejt pjesa tjetër e Kosovës, e Dibrës së Madhe,
etj., të banueme në shumicë dermuese prej shqiptarëvet,
Gjermanija e njofti si pjesë të shtetit shqiptar të 1913-tës, që
në ate kohë gjindej nen zaptimin e Italisë fashiste.
XHAFER DEVA
Kjo ishte gjendja politike-ushtarake e Kosovës
shqiptare në Prill të vjetit 1941. Dhe m'u në këtë kohë me
randesi vendimtare historike për popullsinë shqiptare në
Jugosllavi, paraqitet papritmas Xhafer Deva në skenën e
Kosovës, nji personalitet i dalun jo nga radhët e
zakonëshme të udheheqësave të mëdhaj të së kaluemes
kosovare, nga familje malësore-katundare të traditës, ase
nga ato të aristokracisë qytetare. Ai duel nga klasa
borgjeze-tregtare qytetare që në Kosovë ka pasë qendrat në
Gjakovë, Prizren, Mitrovicë, Shkup e Dibër.
Xhafer Deva që gati për 40 vjet rresht do të luente nji
rol me randësi politike jo vetëm në Kosovën shqiptare, por
për nji kohë të shkurtë për mbarë kombin shqiptarë, nuk ka
pasë ndoj pregatitje ne sheshin politik, nuk ishte marrë
aktivisht me politikën, e as nuk dukej të kishte ndoj ambicie
të posaçme për udhëheqje politike.
Mirëpo, kur u-paraqit nevoja, ambicia i tij ishte me i
shërbye popullsisë së vendit të vet të shumëvujtun, të
shtypun e të poshtënuem nga sundimi i huej i paskrupullt
në aspektin humanitarë. Ai nuk kërkoi ndoj pozitë
udhëheqje politike si mjet për të naltësue veten ase për
pasunim personal. Përkundrazi, rrethanat e njiherëshme të
ndryshimeve politike që dhanë mundësina për nji jetë ma
të lirë, ma njerëzore të shqiptarëvet në Jugosllavi, deshtepa-deshtë, e detyruen ate të pranojë përgjegjësinë e randë
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të udhëheqjes që ishte lidhë me rrezik të përhershëm, me
sakri ca personale në neglizhimin e punës si tregtar i
pasun, dhe ma në fund, në humbjen e krejt pasunisë. Për te
duhet thanë se gjatë kohës së shërbimit në Kosovë, si dhe
në Shqipni si Ministër i Mbrendshëm, ai nuk ka pranue të
marri shpërblime që lidheshin me pozitat përkatëse.
Xhafer Deva ishte nji nga 7 djemët e Ibrahim Agë
Devës, tregtarit shiptar ndoshta ma të pasun në Kosovë.
Familja - Deva rrjedhë nga Gjakova dhe që nga shekulli i
kaluem, Ibrahim Aga, ka pasë nji tregtore të njoftun ne
Nish. Kur ky qytet, në llim të këti shekulli, ra nën shtetin
serb, atëherë, ai dhe shumë tregtarë shqiptarë humbën
krejt pasuninë e tyne dhe u-detyruen të largohen me të
shpejtë, për të shpëtue nga terrori i ushtrisë serbe që,
kishte për qëllim me spastrue Nishin dhe krahinën nga
shqiptarët. Familjet refugjate shqiptare u vendosën,
sidomos në Shkup dhe në Mitrovicë. Në këtë qytet zuni
vend familja Deva, dhe mbrenda nji kohe të shkurtë,
tregtija familjare lloi të lulëzoj përsëri. Ibrahim Aga ka
qenë nji njeri i urtë, puntor i palodhun, i matun dhe tip i
tregtarit të motit që ala e dhanun kishte ma tepër vleftë se
kontratat e nënshkrueme dhe kambjalet bankare. Tregtinë
e bante ai me anë të Shkupit, Selanikut, Stambollit deri në
luftën Ballkanike. Edhe në kohën e sundimit serb, ai ka ditë
me iu adaptue gjendjes së re, tue mbajtë nji qëndrim të
mospërzimjes në çashtje politike për me mujtë me shpëtue
nga shtypje eventuale e qeverisë serbe.
Në këtë mënyrë, Ibrahim Deva kishte tue besimin
dhe respektin e bashkeatdhetarëve te vendit, poashtu edhe
të qytetarëvet boshnjakë e serb të Mitrovicës. Ai me kohë i
kishte dhanë randësi te posaçme edukimit shkollor të
fmijëve të vet, tue i dergue ata në llim, në nji Institut Internat privat gjerman në Selanik, tue e ngarkue si
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kujdestar të tyne nji tregtar të njoftun çifut të qytetit. Mbas
luftës Ballkanike, ai i dërgoje fmijët e mëdhajë ne Kolegjin e
fameshm amerikan, Robert College, në Stamboll. Këtu,
Xhaferi që ishte ma i vogli i vilazënvet, ndjeki degën
tregtare të kolegjit. I pajisun me zgjuesi të hollë, ai toi
njohuni të nevojëshme për të vleftësue mendësine, frymën
dhe aspiratat personale dhe politike-kombëtare të
bashkëstudentave të kombësive ballkanike dhe të ishperandorisë turke, në pergjithësi. Këtu, ai u njoft për të
parën herë edhe me studenta shqiptarë, të cilët ma vonë
kanë lujtë role me randësi profesionale e politike ne
Shqipni si Fuat Asllani, Ministër i Jashtëm, Asim Jahova,
deputet parlamentar, Abdul Sula, Minister i Shqipnisë se
lirë në Kairo deri në vjetin 1952, Vasil dhe Pjetër Andoni,
profesora, Ali Cungu, profesor dhe vllau Ing. Mahmud
Cungu, dhe ma vone, Rifat Tirana që arriti nji karrier
politike-ekonomike me randësi në Amerikë, mbas luftës se
dytë botnore. Në Robert College, Xhaferi pat rast të ndjeki
edhe nji kurs elementar të gjuhës shqipe.
Përnjiherë mbas gradimit të këti Instituti, Deva
dërgohet nga i Ati si nënpunëë Banke në Aleksandri të
Egjyptit, ku ai njihet edhe me metodat e përparueme të
jetës bankare-tregtare. I smuet randë nga reumatizmi, ai
shkon për kurim në Vjenë të Austrisë, ku njikohësisht
ndjekë studimet e nalta per tregti-foresteri. Kthehet në
Mitrovicë, dhe mbas vdekjes së Atit, ai mbanë në kambë
dugajen-manifakturë të familjes dhe me trashigimin
personal prej 8000 lira turke orini nga i Ati, ndërton nji
fabrikë me maqineri moderne nga Çekosllovakija për landë
dhe drrasa. Të njëjten sasi të hollash kishte trashigue secili
prej fmijëve tjerë, përveç dugajes, dy shpijave në Mitrovicë
dhe tokë bujqësore jashtë qytetit. Pjesën kryesore të
tregtisë në landë e drrasa ai e bante me Shoqninë tregtare
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angleze që kishte në pajtim kompleksin e gjane të
minjerave të pasuna në plum e minerale tjera në Trepçë,
a ër Mitrovicës. Në ket mënyrë, Deva pat rast të toj
eksperiencë të çmueshme në fushën e marrëdhanjeve
tregtare, në lidhjen e kontratave, në përpilimin e buxheteve
vjetore, në mbajtjen e dosareve dhe të librave të
kontabilitetit. Kështu, ai shtoi pasuninë dhe in uencën e
vet shoqnore si mrenda popullsisë shqiptare, ashtu edhe në
rrethet politike-tregtare serbe. Ai ishte ndoshta i vetmi
tregtar shqiptar që posedonte dy automobila privat dhe
kampiona per transportime landësh. Tue ndjekë qëndrimin
e të Atit të vet, Xhaferi ndejti largë nga aktivizmi politik, nji
taktikë kjo që asht ndjekë nga shumica e tregtarëve dhe e
shqiptarëve në përgjithësi, mbasi përzimja në jetën politike
të vendit, zakonisht sjellte rrjedhje tragjike personale dhe
familjare për ta.
Mirëpo, Xhafer Deva, me pregatitjen e vet të
shumanëshme shkollore-treg tare-bankare, me
eksperiencën që kishte tue nga udhëtimet në vende të
ndryshme të Evropës, ashtu dhe me njohunit gjuhësore gati
në përsosmëni të tyrqishtes së vjetër dhe të re, në shkrim e
këndim, poashtu të serbishtes, të anglishtes dhe të
gjermanishtes në shkrim e këndim përveç shqipes dhe
frengjishtes, dhe zotësisë me përdorë maqinën e shkrimit si
nji sekretarë profesionistë për të gjitha këto gjuhëna, në
mbrendësinë e vet, nuk mund të rrinte i painteresuem për
fatin e mjerueshëm të prapambetësisë, të vorfnisë dhe të
shtypjes së bashkatdhetarëve të vet në Jugosllavinë
mbretnore. Ai për gjatë kësaj kohe kishte ba miq e të
njoftun midis qarqeve tregtare-politike të elitës sunduese
serbe, njifte mirë sistemin diktatorial politik dhe frymën
arrogante e fanatike serbomadhe të shtypjes të regjimit
mbretnor te Belgradit ndaj popullatës shqiptare dhe
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kombësive tjera jo-serbe. Tue qenë se çfardo veprimtari që
kishte të bante me kombësi shqiptare ishte tabu për atë
kohë mesjetare, Xhafer Deva me disa të tjerë u-mundue me
themelimin e një shoqate islamike me nxitë interesim te të
rijtë shqiptarë për shkollë e mësim, qoftë edhe fetar.
Prej këtyne të rijve disa kanë ndjekë shkollat e
mesme fetare në Shkup që ishin ndërtue me ndërhyemjen
e parlamentarëve boshnjakë në Belgrad. Ibrahim Lut u, nji
ndër intelektualët e pakët të Kosovës, që ka qenë Sekretar i
Pergjithshëm i zyrës qendrore islamike për Jugosllavi në
Sarajevë, asht kujdesue për dërgimin e sa ma shumë
studentave shqiptarë ndër këto shkolla të mesme fetare
(Medrese). Shumica e ktyne, mbas shkatrrimit të
Jugosllavisë, kanë ndjekë dhe perfundue mësimet në
Gjimnazin shqip në Prishtinë.
Qarqet politike serbe natyrisht i njihnin këto cilësi të
Xhafer Deves, dhe sigurisht ishin të knaqun që ky në dukje
rrinte largë nga përpjekja me tue in uencë politike në
popullsinë shqiptare që kishte shumicën dermuese ne
krahinën e Mitrovicës, poashtu si në Kosovë në përgjithësi.
Vetëm pak ditë para shpartallimit të Jugosllavisë,
administrata shtetnore e kishte ngarkue Xhafer Devën me
Kryesin e Bashkisë së Mitrovicës. Kanë qenë faktorë të
ndryshëm që kanë lujtë rol në ket emnim, dhe si duket, në
radhë të parë fakti që ushtrija gjermane haptazi favorizonte
popullsinë shqiptare që dihej se ka vuejtë nën regjimin
serb. Deva, me pregatitjen dhe njohunit e tij gjuhësore
sidomos të gjermanishtes, duhet të jetë konsiderue si i
vetmi midis shqiptarëvet që do të mundohet me trajtue
pakicën serbe të krahinës ne alë, me urtësi dhe drejtësi
pranë administratës ushtarake gjermane, ashtu dhe me
ndalue akte hakmarrjesh të shqiptarëvet ndaj serbëvet për
padrejtësitë dhe vuejtjet që kishin pësue gjatë sundimit 20
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vjeçar te Belgradit. Parashikimet e bame nga autoritetet
serbe nuk shkuen kot. Deva dhe vendi kaluen rrethana
jashtëzakonisht kaotike ne javët e para të Prillit 1941, kur
pjesë te ushtrisë jugosllave ndër qytete të Kosovës, ishin
ngujue ndër kazerma. Ndërsa çetat tradicionale shoviniste
serbe të çetnikëve, kishin llue të vrasin dhe të terrorizojnë
popullsinë shqiptare që nuk kishte armë për t'u mbrojtë.
Deva vetë me sa rojtarë të Bashkisë ishte ngujue në godinën
e Bashkisë dhe ishte gati me u mbrojtë me armë kundër
çetnikëve të egërsuem. Në këtë ndërkohë, here-pas-here,
kalojshin reparte të vogla ushtarake gjermane dhe
përnjihere çetniket zhdukeshin nga skena. Mirëpo, me kohë
edhe shqiptarët lluen të organizohen per mbrojtje jo
vetëm në Mitrovicë, por edhe në qytetet tjera si në Pejë,
Gjakovë, Prizren, Prishtinë, Gilan, Vuçitern, Podujevë, etj.,
dhe qindruen në këtë gjendje të pasigurisë, deri sa ushtrija
gjermane dorëzoi pjesën kryesore të ktyne vendeve,
ushtrisë aleate italiane si pjesë të shtetit shqiptar. Në këtë
kohë të trubullt, Deva me automobilin e vet, ngaiherë fare
vetëm, ka kalue prej nji qyteti në tjetër, ndër të cilat në
bashkëpunim me parinë e vendit, u-krijuen me të shpejtë
administrata shqiptare që, ndër rrethana të vështira, umunduen me sigurue jetën dhe pasuninë e banorëvet edhe
atyne të pakices serbe-malazeze, sidomos ndër qytete.
Nëpër katunde, katundarija shqiptare vende-vende ka djegë
banesat e kolonizatorëve serbë e malazezë që ishin ndërtue
në tokat e sekuestrueme prej bujqëve shqiptarë, përgjatë
rrugëve kryesore ndërlidhëse në Kosovë. Me përjashtim të
pak vrasjeve, ma të shumtën për hakmarrje personale e
familjare, pjesën kryesore të kolonistave sllavë, shpesh të
përcjellun prej katundarëve shqiptarë, janë tërhjekë me
mall dhe ndoj bagëti ndër vendet e tyne të maparshme në
Mal të Zi dhe Serbi, ase ndër katunde të vendit të banueme
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ne tansi prej rodit të tyne. Ndërsa popullsija e pakicës së
vjetër serbe, pa pësue dame të dukshme, ka vazhdue me
jetue dhe me ndjekë punën si tregtarë në qytete e bujqë në
katundet e tyne ase të pronarëvet shqiptarë.
Kështu, mbrenda nji kohe të shkurtë, emni i Xhafer
Devës që maparë ishte njoftë vetëm në qarqe ma të ngushta
të parisë shiptare ndër qytete e krahina, u ndi me admirim
e respekt në të gjitha anët e Kosovës.
Ai me in uencën dhe emnin që kishte tue, mujti me
frymëzue popullsinë shqiptare të atyne vendeve për të vue
në regull administraten, për të mbajtë qetësine dhe ndalue
veprime e padrejta ndaj njeni-tjetrit dhe ndaj pakicës serbe
e malazeze.
Kjo ishte situata në Kosovë deri në kohën kur
ushtrija gjermane e konsolidoi zaptimin e përgjithshëm të
Jugosllavisë. Pastaj, me përjashtim ëe Prefekturës së
Mlitrovicës me Nenprefekturat Vuçitern, Podujevë, Pazar i
Ri dhe Tutin në Sanxhak, që mbetën nën administraten
ushtarake gjermane mbrenda shtetit serb, krejt pjesa tjetër
e Kosovës dhe e Dibres së Madhe, hyni nën administraten
shtetnore të Tiranës, dhe kështu nën okupacionin e
ushtrisë italiane.
Prefektura e Mitrovicës që kishte a ër 70 përqind
popullsi shqiptare, me perpjekjet e palodhëshme, në radhë
të parë të Xhafer Devës, kishte mujtë mbrenda nji kohe të
shkurtë me ndihmën e disa vullnetarëve të kuali kuem, të
ardhun nga Shqipnija, të vejnë bazat e një administrate
shqiptare. Megjithë intrigat dhe manipulimet e natyrës
politike të qeverisë serbe në Belgrad që kryesohej prej
Gjeneralit Millan Nediq, ish Ministër i Luftës dhe
Kryekomandant i ushtrisë jugosllave, për të ndalue
realizimin e administrimit të Mitrovicës nga shqiptarët,
gjermanet që, në veti nuk iu besojshin serbëvet dhe e
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BASHKIMI DE FACTO I KOSOVËS ME SHQIPNI
Në llim të bashkëjetesës de facto të përkohshme me
shqiptarët e shtetit shqiptar në vjetin 1941, u-paraqitë nji
gjendje e pabesueshme e prapambetësisë në sheshin
arsimorë-kultural dhe e vobekësisë së përgjithshme të
popullsisë shqiptare në Jugosllavi që përbahej prej ma se 1
milion frymësh dhe jetonte në nji hapësine prej Pazarit të
Ri në veri e deri në liqe të Ohrit në jug, për të gjatë dhe
përputhë me ku jtë e shtetit shqiptar. Gati ne tanësine e vet
ajo popullsi kishte mbetë analfabete, gja që pasqyrohet
edhe nga fakti që me perjashtim të pak tregtarëve, nuk
kishte shqiptarë në profesione intelektuale. Për këtë arsye,
gjatë bashkëjetesës nën adminstratën civile shqiptare,
qeverija e Tiranës ka qenë e detyrueme me dergue kuadra
të kuali kueme në të gjithë sektorët e jetës shtetnore, tue
llue me arsimtarë për shkolla të ndryshme, mjekë,
ingjiniera, agronomë, nënpunësa zyre, etj. Ndër këto
rrethana të favorshme, krahinat shqiptare të ish-Mbretnisë
jugosllave, kaluen nji zhvillim të dukshëm të përparimit në
fushën ekonomike, tregtare, kulturale dhe sidomos
arsimore që i dhanë kësaj popullsije shqiptare nji kuptim
ma të naltë të kryenaltësisë kombëtare, të vetbesimit në
cilësinat dhe zotësinë për të drejtue në liri jetën dhe fatin e
vet, dhe kështu me e shkundë njiherë e përgjithënji
kompleksin e inferioritetit të njeriut shqiptar që Belgradi
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dijshin fare mirë se do të kishin ngatrresa me shqiptarët,
mbas bisedimesh të gjata, u-detyruen ta njo n Prefekturën
e Mitrovicës me Nenprefekturat e shënueme ma sipër, si
Autonomi shqiptare mbrenda shtetit serb. (Shif artikullin
përkatës të Ing. Ago Agaj).

ishte mundue me ia imponue kësaj popullsije në të
kaluemen.
Megjithëqë administrata civile drejtohej nga qeverija
e Tiranës, ushtrija itallane për arsye të ndryshme, sidomos
që nga vjeti 1943, lloi të favorizojë haptas elementin
malazez dhe të marrin nji qëndrim të dukshëm antishqiptar. Kjo politikë u-shfaqe me anë burgosjesh,
internimesh dhe akte tjera dhunimi kundër shqiptarëve si
plaçkitja në mes të ditës që i u ba tregut dhe po atë natë
djegia dhe plaçkitja e pazarit të Pejës nga malazezë të
mbrojtun nga reparte ushtarake. Aktet anmiqsore kundër
shqiptarëve vazhduen me nji vrasje brutale të nji elementi
subversiv në Gjakovë, me sulme terroriste kundër
qytetarëve në Prizren, Prishtinë e që natyrisht shkaktuen
zemërim të madh në Tiranë dhe reaksion për hakmarrje të
popullsisë. Ndër këto rrethana. lluen të formohen çeta
nacionaliste anti-okupacion që maparë nuk ekzistojshin në
Kosovë. Natyrisht, nga kjo gjendje për tuen grupet e vogla
komuniste, sidomos të shqiptarëve kosovarë të shkolluem
në Shqipni si Fadil Hoxha, Mehmet Hoxha, vllaznit Nimani,
Ismet Shaqiri, etj., dhe të elementit malazez. Veprimtarija e
tyne agjitojse në Kosovë, në të kaluemen nuk kishte pasë
ndoj efekt të dukshëm.
Me kohe gjendja në Kosovë kishte arritë në nji fazë
ndezëse, në të cilën nji kryengritje e përgjithshme e
popullsisë shqiptare kundër ushtrisë italiane dukej tashma
e pa evitueshme. Mirëpo, mu në këtë kohë kritike, u-shpallë
kapitulimi ushtarak italian. Me të shpejtë qarqet
përgjegjëse të popullssisë kosovare, të ndihmuem nga
zyrtarë të qeverisë dhe të gjandarmerisë së vendit, poashtu
nga dy regjimente të ushtrisë shqiptare me qendër në
Prishtinë dhe Gilan, mujten përkohësisht me sigurue
rregull dhe qetësi. Repartet ushtarake italiane në Prishtinë

fi

fi

fi

77

dhe Gilan iu dorëzuen regjimenteve shqiptare, ndër vende
tjera u ngujuen në kazerma dhe nuk pësuen dame të
dukshme, deri sa u muerren në dorëzim nga ushtrija
gjermane qe ishte në kalim e sipër të shpejtë prej
Mitrovicës nëpër Prizren-Shkodër-Durrës.
Ndërsa vazhdonte ky progres ngjarjesh, elemente te
ndryshme politike, sidomos çeta nacionaliste të in ltrueme
prej komunistave, u-munduen të shfrytzojnë këtë kohë
delikate për të realizue planet e marrjes së fuqisë ndër disa
krahina të Pejës dhe të Gjakovës.
LIDHJA E DYTË E PRIZRENIT
Për të shpëtue nga kjo situatë që kërcnonte Kosovën
dhe krahinat e Dibrës së Madhe, si nga çetniket nacionalist
serb e malazez ashtu edhe nga brigadat partizane
komuniste serbe, malazeze, maqedone, po edhe ato të
komunistave enverian, nga të gjitha anët, me iniciativen e
disa personaliteteve kosovare si Xhafer Deva e Asllan
Boletini nga Mitrovica, Musa Shehu, Sheh Hasani, Lukë
Simon Mjeda, Pjeter Vuçaj, nga Prizreni, Tahir Zajmi nga
Gjakova, u-bashkuen me 11 Shtator 1943 në nji Mbledhje në
Prizren.
Mbledhja në alë zgjodhi nji Këshill Ekzekutiv që do
të kujdesej me qeverisjen e vendit përkohësisht, deri në
formimin e ndoj organi qeveritar që do t’delte nga vullneti i
përgjithshëm i popullit. Për këtë arsye, u-vendos të mbahet
nji Kuvend i përgjithshëm popullor në frymën e Lidhjes
historike të Prizrenit që, do të quhej Lidhja e Dytë e
Prizrenit. Në këtë Kuvend do të merrshin pjesë perfaqësues
të zgjedhun demokratikisht me zgjedhësa të dytë, për
Kosovë, Dibër të Madhe, Plavë-Gusi, Ulqin, etj. krahina
shqiptare të ish mbretnisë jugosllave.
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Këshilli Ekzekutiv iu përvesh punës me energji të
jashtëzakoneshme. Megjithë rrethanat kritike, mbarë
popullsija shqiptare e krahinave në alë, mbrenda nji kohe
relativisht të shkurtë, dërgoi delegatët e zgjedhun në
Prizren. Karakteristike për frymën patriotike dhe të
randësisë që populli i ka dhanë kësaj Mbledhje, asht fakti
që dërgata e Dibres, Tetovës, Strugës, etj., mbasi nuk mund
të udhëtojshin nëpër Shkup që ishte nën bullgarët, për të
arritë në Kuvend me kohë, u-detyrue te kalojnë malet e
nalta të Sharrit të mbushuna me borë.
Në ditën e caktueme, me 16 Shtator 1943, u-hap
Kuvendi i Lidhjes së Dytë të Prizrenit, në godinën e Shkollës
Bajram Curri (sot Lidhja e Prizrenit) në Prizren, midis nji
entuziazmi të madh e spontan të banorëve të qytetit dhe të
rretheve, shumë prej tyne të veshun në kostume
tradicionale kosovare dhe me qeleshe të bardha.
Kuvendi që zgjati deri me 20 Shtator, midia tjerash,
vendosi:
1. Bashkimin e viseve shqiptare të Kosovës, të Fushës
se Dukagjinit, të Dibrës së Madhe, të Tetovës, të Strugës, të
Ulqinit, të Tuzit, etj. si pjesë integrale të Shtetit Shqiptar.
2. Poashtu bashkimin me Shqipni të Prefekturës së
Mitrovicës me qytetet Vuçitern, Podujevë, Pazar i Ri që
ishte nji krahinë autonome shqiptare nën administratën
ushtarake gjermane të shtetit serb.
3. Organizimin politik-ushtarak për mbrojtjen e
ku jëve etnik shqiptar.
4. Krijimin e nji Komiteti Ekzekutiv Qendror në
Prizren me degë përkatëse në të gjitha qendrat e krahinave
në alë, për të krye të gjitha funkcionet e qeverisjes së
vendit.
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5. Përcakton vijën për zgjedhjen e përfaqësuesëve të
krahinave në alë që do të merrshin pjesë në Kuvendin
Kombëtar Kushtetues në Tiranë, ne Tetorin e ardhshëm.
Pika e fundit lenë me kuptue kujdesin e thellë të
Mledhjes për formimin e nji autoriteti shtetnor legal në
Shqipni. Përfaqsija e Kosovës do të luente nji rol me randesi
historike për suksesin e Kuvendit Kombëtar dhe të qeverisë
së dalun nga kjo Mbledhje që, mbrenda nji kohe të shkurtë,
mujti të konsolidojë rendin publik nga rrethanat kaotike që
gjindej Shqipnija mbas kapitulimit të Italisë.
Shkrimtari dhe historiani i njoftun shqiptar, Tajar
Zavalani, i cili siç dihet, gjatë Luftës së Dyte Botnore ka
qenë komentator kryesor i drejtimit shqip të radios së
famshme britanike BBC e që haptas favorizonte lëvizjen e
quejtun nacionalçlirimtare në Shqipni të drejtueme prej
komunistave shqiptarë-sllavë, në veprën e vet "Historia e
Shqipnis”, pjesa e dytë, botue në Londer me 1966, midis
tjerash, kështu e çmon veprën e Lidhjes dhe situatën e
atëhershme në Shqipni:
"Lidhja e Dytë e Prizrenit e kryesueme nga nji
Komitet Ekzekutiv i zgjedhun prej Kuvendit te Shtatorit
(1943), ju përvesh punës për të organizue luftën kundër
shkjaut në bashkëpunim me qeverinë e Tiranës, e cila ishte
ba nji qeveri kombëtare qyshse muerr fund aneksioni i
Shqipnis nga Italia mbas përmbysjes së regjimit fashist”. Ma
gjatë ai shkruen: "Në Kosovë ushtria gjermane okuponte
vetëm disa pika strategjike dhe nuk ndërhynte aspak në
administratën civile të vendit. Prandaj, Komiteti Ekzekutiv i
Lidhjes së Dytë të Prizrenit kreu detyrën e qeverisë, në
bashkëpunim të ngushtë me nënpunësit e emnuem nga
qeverija e Tiranës”.
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Përnjiherë mbas Mledhjes së Kuvendit, llon faza e
riorganizimit të administratës ashtu dhe formimi i fuqive
vullnetare të mbrojtjes së ku jëvet. Në llim, u-ndi presioni
anmik në krahinat rreth Pejës nga çetnikë malazez të Pavle
Gjurishiqit që maparë kishin masakrue me qinda burra, gra
dhe ëmijë në Bihor, dhe tani mundoheshin me depërtue
në Morinë dhe në Qa ë të Çakorrit nga qendra e tyne në
fshatin Shekullare. Ky plan, mbas përpjekjesh prej ma se 22
ditësh, deshton me humbje të randa nga të dyja anët,
ndërsa fuqitë vullnetare shqiptare mujten me zaptue për nji
kohë edhe Shekullaren. Ndersa pjesa kryesore e popullit ne
Shqipni ishte hutue me ngjarjet e mbrendëshme të luftës
anti-okupacion dhe të luftës civile midis lëvizjes komuniste
dhe Organizatës Balli Kombëtar, kjo e fundit në shej
solidarësije me shqiptarët e Kosovës, me iniciativen e Dr.
Seit Kazazit prej Shkodrës, i cili kohë ma pastaj ra viktimë e
terrorit stalinist, dhe Dr. Halim Begeja prej Tiranës, dërgoi
Batalionin "Besnik Çano" për të marrë pjesë, qoftë edhe
simbolikisht në mbrojtjen e krahinës së sipërme kundër
çetnikëve malazez. Ky aksion në veti karakterizon
kontrastin me veprën anti-shqiptare të partisë komuniste të
Shqipnisë që vetem sa muej ma vonë ka dërgue brigadat
partizane të veta për t'ia imponue Kosovës shqiptare
autoritetin shtetnor jugosllav. Nga verilindja, çetat serbe të
Gjeneral Drazha Mihailloviqit, tue shpërthye nga fortesa
tyne në malet e Kollashinit në lindje të Mitrovicës, lëshuen
sulme të forta kundër Tutinit, Petnicës dhe Pazarit të Ri.
Njëkohësisht, çetat e Gjurishiqit bajnë përsëri depërtime në
Çakorr dhe Rozhajë. Mbas luftimesh të përgjakshme, forcat
ushtarake serbe-malazeze detyrohen të tërhiqen me
humbje të randa. Kështu, populli i Kosovës jeton përsëri
ngjarje të mbrojtjes së ku jve etnik nën shpërthime
agresive serbe-malazeze, që mund të krahasohen me
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periudhen legjendare të Lidhjes historike të Prizrenit, kur
Ali Pashë Gusija, Hodo Pasha, Prenk Bib Doda, etj.
mbrojtën trojet ku tare shqiptare të rrezikueme nga të
njejtit anmiq të ndihmuem nga Fuqitë e Mëdha të Evropës
së ateherëshme.
Mirëpo, nuk mjaftojë me kaq. Rrethanat historike të
kohës favorizojshin përsëri anmiqët e Atdheut shqiptar që,
në këtë rast paraqiteshin në formacione të brigadave
partizane serbe-malazeze, maqedhone të rryemës
ideologjike sllave-komuniste, të mëshefun nën petkun e
“çlirimit nacional", gjoja kundër ushtrisë se huej okupojse,
e në realitet ato iu vërsulen Kosovës shqiptare në nji sulm të
koncertuem që nga krahinat e Podujevës, Gilanit deri në
ato ne Ferizaj, Kaçanik, Tetovë e Dibër të Madhe.
Operacionet e këtij balli kaq të hapët të luftës u-mbrojtën
me sakri ca të mëdha nga fuqitë vullnetare të krahinave në
alë dhe nga regjimentet-shqiptare të kryesueme nga
Kolonel Fuat (Xhaferaj) Dibra. Ma në fund, brigadat
komuniste të shenjueme ma sipër, u-forcuen nga divizione
të ushtrisë së rregulltë bullgare që ishte bashkue me
Ushtrinë e Kuqe të Bashkimit Sovjetik në Ballkan. Por, nuk
mjaftojë me kaq. Në të njëjtën kohë, Enver Hoxha dërgon
brigadat e veta nën Shefqet Peqin në Kosovë, siç shkruen
Tajar Zavalani në veprën e citueme ma parë, me urdhën të
she t komunist jugosllav, gjoja për të luftue kundër
gjermanëve. Simbas burimeve komuniste jugosllave,
divizioni i pestë i partizanëve shqiptarë u-dergue drejt për
drejt në Kosovë. Në bashkëpunim të ngushtë me njisitë e
lëvizjes nacionalçlirimtare jugosllave, divizioni shqiptar
siguroi lirimin e Prizrenit e të Gjakovës. Kosovarëvet të
pezmatuem, që tregojshin paknaqësi me sjelljet e
komunistave shqiptarë, Komandanti i nji brigadës shqiptare
u-thoshte: “përse luftoni dhe derdhni gjak kot, tue e ditë se

posa të stabilizohet gjendja, Kosova dhe gjithë viset
shqiptare te Jugosllavisë, patjetër do të bashkohen me
Shqipninë.” Ma gjatë, Zavalani shkruen: "Këtu provohet se
qëndrimi kundrejt Kosovës asht tradhtija ma e madhe e
Enver Hoxhës, që dërgoi shqiptarët me derdhë gjakun për
me i sigurue komunistëve jugosllavë sundimin e Kosovës.”
(shif veprën në alë, faqe 278/279.).
Në kontrast të dukëshem me nacionalizmin serbmalazez dhe çetat çetnike që nuk i banë ndoj rezistencë
serioze lëvizjes komuniste titiste, dhe për ma tepër,
trathtuen edhe Gjeneral Mihailloviqin, kryetarin me famë
evropiane te tyne, shqiptarët, në të gjitha krahinat në
Jugosllavi, tue llue prej Podujevës, Tutinës, Gilanit,
Kumanovës, Drenicës, Fushës së Dukagjinit, Ferizaj,
Kaçanik, Kerçovë, Tetovë dhe Dibër, kanë vazhdue luftën e
qëndresës kundër regjimit komunist edhe në vjetin 1945.
Në këtë mënyrë, historisë në veti tragjike të kombit
shqiptarë, iu shtuen faqe tjera të heroizmit, të vetmohimit
dhe të vullnetit të patundshëm për të qenë të lirë në trojet e
veta ilire-shqiptare, të trashigueme shekuj para invazionit
sllav në hapësinën ballkanike.
"Ma se 3/4-tat e burrave - ajka e trimave dhe e
patriotizmit të vërtetë, ranë në shesh të luftës, ase u
pushkatuen mbas zaptimit të vendit nga partizanët
jugosllavë." shkruen Tahir Zajmi, në veprën e vet "Lidhja e
Dytë e Prizrenit”, Bruxelles, 1964. Ky libër paraqet nji
pasqyrë të qartë dhe autentike historike të kohës në alë.
Numri i dëshmorëve të ramë ndër këto lufta frontale, në
aksione çetash dhe të vramë shpesh pa gjyqe në mënyrë
shtazore, çmohet të jetë midis 30.000 - 50.000 veta, pa
marrë në vështrim damet materiale, plaçkitja dhe djegijet e
shumë katundeve shqiptare, burgosjet, torturat e mija
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personave dhe përdhunime tjera ndër ma djallëzoret që
mund të mendohen.
Lufta mbrojtëse e Kosovës për liri në atë kohë asht
shque edhe prej radios britanike BBC të Londres që,
zakonisht ndihmonte partizanët e “nacionalclirimtares"
anti-okupacion, në Ballkan. Në tejtimin e 27.9.1944, ajo
lajmoi se “shqiptarët po luftojnë trimnisht në mbrojtjen e
ku jëve etnik kundër fuqive serbe-bullgare shumë
superiore në njerëz dhe material."
Poashtu, ish Ministri britanik në Shqipni, Hodgson,
në nji deklaratë ka analizue arsyet historike, se pse
shiptarët në Jugosilavi mbrojnë me aq vendosmëni trojet e
tyne kundër fuqive komuniste serbe. Në listën e gjatë të
dëshmorëve po shënojmë këtu vetëm disa nga luftarët për
liri dhe të drejtuesave të Lidhjes së Dytë të Prizrenit, si
Musa Shehu, Kryetar i Kuvendit të Lidhjes, Prof. Kolë
Markgjini, Nenkryetar i Komitetit Qendror dhe Drejtor i
Gjimnazit të Prizrenit, Aqif Bluta, ish Deputet në kohën e
Mbretnise, Nenkryetar i Kuvendit të Lidhjes dhe Kryetar i
Bashkisë së Pazarit te Ri, vllaznit Qerim, Xhevat e Rifat të
familjes zamadhe të Begollëve të Pejës, djemtë Asllan e
Mujë Buletini, nipat Kapllan e Skender Boletini të udhëqësit
legjendar të Kosovës, Isa Boletini, pastaj Bedri Gjinaj,
mësues dhe Sekretar i Kuvendit të Lidhjes, Bedri Peja,
Kryetar i dytë i Komitetit Qendror të Lidhjes, Skender
Curri, antarë i familjes së Bajram Currit e me Tahir Zajmin
bashkredaktor i etores së Lidhjes, Shyqri Ramadani,
kryetar i Komitetit Qarkor të Lidhjes në Prishtinë, Mustafa
Agushi, vllau i ish-Ministrit të Ekonomisë në Tiranë Iliaz
dhe i Isuf Agushit, familjes së njoftun të Prishtinës, Xh.
Suleiman Prishtina, vllau i Hysen Prishtinës, familjes së
madhe aristokrate të Prishtinës, tash Kryetar i Këshillit
Kombëtar te Organizatës “Levizja Legalitetit", Av. Esat
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Berisha, ish deputet parlamentar në Tiranë (1943), Faik
Okllapi, Aqif Tetova, Ishak Taniku, të gjithë nga Gilani, Av.
Shaip Kameri, Tetovë. Prej udhëheqësave ma në za të luftës
per liri shënojmë këtu: fatosat e Drenicës, Shaban Polluzha,
Kapitan Mehmet Gradica, vllaznit Uk-Sadik e Shaban
Gjurgjeviku, Adem Voca, Vuçitern, Ahmet Selaci e Bislim
Bajgora nga Shala e Mitrovicës, ky i fundit mbas aksioneve
t’mrekullueshme kundër partizanëve komunistë jugosllavë,
për mos me damtue popullsinë nga hakmarrjet brutale,
vrau veten në dimen të 1947-tes, poashtu Shemsi Ferri, i
familjes në za patriotike shqiptare nga Plava-Gusija, herojt e
pavdekshëm si Xhem Hasa, Gostivar, Mefailat e Zajazit
Kerçovë, Sul Hotlla, Kumanovë, Mulla Idriz Gilani që për nji
kohë të shkurtë çliroi Gilanin nga komunistat. Nji vend
nderi të posaçëm lypset dedikue Batalionit "Hasan
Prishtina” të përbamë prej të rijëve në moshë fare të njomë
që, u-shkri në tanësi prej 300 vetësh në mbrotje të nji pike
strategjike a ër Podujevës kundër ushtrisë bullgare të
udhehequn prej komisarëvet komunistë, ndeshje kjo që nji
poet shqiptar e ka qujtë “Termopilat e Kosovës”.
Prej o cierave profesionistë të ushtrisë dhe
gjandarmërisë shqiptare që luftuen në Kosove po shënojmë
këtu: Kolonel Fuat Dibra, Komandant regjimenti në frontin
e Gilanit, bashkë me shtabin e vet, Kol. Asllan Vela,
Nënkolonel Sidki Shkupi, Major N. Hoxha, Kapiten Hajdar
Planaj, Kapiten Rasim DajÇi, Kapiten Gjon Destanisha,
Kapiten Mark Thani, Toger Nush Dobruna, Nentoger Qazim
Gostivari, Aspirant Reshit Kaçaniku, etj. Të gjithë këta të
fundit i janë dorëzue Komandës e Brigadës komuniste
shqiptare në Prizren, e cila menjiherë u a ka dorëzue
autoriteteve komuniste jugosllave që i ka ekzekutue pa
vonesë. Nga ajka e intelektualëve kosovarë që u-banë
viktimë e egërsisë së komunistave serbë-malazezë e
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shqiptarë, po përmendim këtu: Prof. Ymer Berisha, Dom
Pjetër Berisha, i Kishës Katholike të Prizrenit, Pater Lorenc
Mazreku i Kishës së Pejës, Prof. Lazër Berisha i Gjimnazit të
Prizrenit, Asim Luzha, Myderiz i Gjakovës, Ibrahim Lut u,
ish Prefekt i Mitrovices dhe ish Sekretari i Përgjithshëm i
Institutit të Naltë Islamik në Sarajevë, Hoxhë Visoka,
Podujeve, Jahja Fusha, ish Nenprefekt i Podujevës, bashkë
me gruen e vet te shkollueme, Haki Taha, heroi që vrau
Milladin Popoviqin në zyren e Komandës ushtarake të
Prishtinës dhe pastaj vuni dorë kunder vetes. Milladini, siç
dihet, ka qenë bashkë me Dushan Mugoshën organizator
permanent i partisë komuniste të Shqipnisë gjatë luftës së
qindresës kundër okopuacionit.
Kesaj liste tragjike lypset shtue numri i madh i
nënpunësave civilë si Prefekta, Nenprefekta, Kryetarë dhe
Sekretarë Bashkije dhe Komunash, arsimtarë dhe studentë,
antarë të njoftun të katundarisë dhe të qyteteve tregtare në
zâ, të cilët me gjyqe arbitrare ase pa gjyqe, janë likuidue.
Me mija të tjerë, sidomos në kohën e shovinistit serbomadh
Aleksandar Rankoviq, kanë humbë jetën respektivisht
shëndetin e tyne ndër burgje dhe fusha të punës së
forcueme, nder rrethana të trajtimit ma brutal dhe
shnjerëzor, që mund të krahasohen me ato të përshkrueme
në Gulag nga Aleksander Solzhenitsyn që kanë tmerrue
botën e qytetnueme.
Kuvendi i dytë i Lidhjes së Dytë të Prizrenit u
mblodhë me 17 20 Qershor 1944. Komiteti Qendror i
Lidhjes asht kryesue në llim nga Rexhep Mitrovica, i cili ungarkue me Kryesinë e qeverisë së re në Tiranë, Nandor
1943. Kryetar i dytë i Komitetit Qëndror ka qene shkollari
dhe politikani i njoftun kosovar, Bedri Peja, dhe treti e i
fundit, Xhafer Deva që nga fundi i Korrikut 1944. Grupi
kosovar që kishte marrë pjesë në qeverinë e Tiranës, mbas
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manipulimeve të ndryshme politike që sabotuen formimin
e një qeverije të fortë nën drejtimin e Xhafer Devës, e pa të
arsyeshme me u-kthye në Prizren me qëllim me mbrojtë
Kosovën që tashma ishte ba pikë e sulmeve të
koncentrueme serbe-malazeze, çetnike dhe komuniste.
Deva vetë vizitoi qendra të ndryshme të luftës së
mbrojtjes si Gjakovë, Pejë, Prishtinë, Gilan, e mbajti alime
para masave të grumbullueme të katundarëve dhe ndër
qytete, tue i nxitë ata për qëndresë në mbrojtjen e të
drejtës së vetvendosjes që ishte mbajtja e bashkimit me
shtetin shqiptarë të 1913-tes. Mbledhjet e manifestimet
popullore nëpër të gjitha qytetet e Kosovës dhe ngjarjet në
frontin e luftës në vijim, ashtu edhe shkaqet historike të
kësaj qëndrese heroike të popullsisë shqiptare në Kosovë,
transmetoheshin dita-ditës në gjuhë shqipe, turkishte,
frengjishte dhe serbishte nga Radio Prishtina, dhe për nji
kohë të shkurte edhe nga Radio Shkupi, nga Drejtori i Radio
Prishtina dhe gazetari i njoftun shqiptar Shemsedin
Vendresha që kishte ardhë me kohë vullnetarisht me
sherbye në Kosovë.
Njaty nga mesi i Nandorit, për arsye të rrethanave të
luftës së dytë botnore, Lidhja e Dytë e Prizrenit detyrohet
të pezulloje veprimtarinë në Atdhe, për të vazhdue
misionin e vet në mërgim. Para se me u largue, Komiteti
Qëndror, ftoi në nji mbledhje mjaft të gjanë parinë e qytetit
si Musa Shehun, Sheh Hasanin, Jonuz Shahsivarin, Lukë
Simon Mjeden, Ahmet Suhareken, Kemal Karahoden, Pjetër
Vuçen, Av. Esad Berisha, Av. Sokol Dobroshi, Dr. med.
Xheladin Deda, Dr. med. Durmish Prizreni, etj. Kryetari
Deva, mbas nji alimit të gjatë të përshkrimit të gjendjes
kritike të luftës në Kosovë, dhe tue qenë se Lidhja e
Prizrenit nuk mund të hynte së drejti në tratativa me
kryetaret shqiptarë të lëvizjes komuniste në Kosovë,
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propozoi që antarë moderat nga parija e mbledhun e
qytetit të mundohen me formue nji komision të
përkohshëm për të sigurue qetësine në qytet. Folën edhe
tjerë antarë të Komitetit Qendror, ashtu dhe disa nga parija.
Mbasi u dhanë shpjegime të gjendjes nanciare të Lidhjes,
ashtu dhe shuma në të holla në Arkë që u la në dorëzim
Arkatarit Hasan Hakiu, Komiteti Qendror, edhe si mbas
vullnetit të disave në Mbledhje, për arsye të shumta, lajmoi
se së shpejti do të largohet nga Kosova për të vazhdue
përpjekjen për liri të popullsisë shqiptare të Kosovës në
mergim. Para largimit nga Prizreni të Komitetit Qendror të
perbamë prej Xhafer Devës, Rexhep Mitrovices, Rexhep
Krasniqit, Tahir Zaimit dhe Xhelal Mitrovices, - Rexhep
Mitrovica që nominalisht përfaqësonte Këshilin e Naltë të
Regjencës në Kosovë, në shpresë të zbarkimit të pritun të
Aleateve të Perëndimit në Ballkan, kishte ngarkue nji
intelektual të njoftun shqiptar me detyrë me udhtue për
Shkup e Selanik, për t'i paraqitë Komandës Aleate
Perëndimore nji memorandum në gjuhë frenge, në të cilën
shkurtazi shpjegoheshin arsyet historike të luftës së
mbrojtjes të popullsisë shqiptare kundër sundimit të huej
dhe të imponuem të Serbisë, si dhe dëshiren e saj të
vendosun me qenë pjesë integrale e shtetit shqiptar.
Dërgata në alë u-kthye së shpejti nga udhtimi, mbasi
zbarkimi i pritun me përjashtim të Greqisë, nuk u-realizue
për vendet tjera ballkanike.
Grupi Kosovar i shenuem ma sipër, mbas takimesh
dhe shpjegimeve të dhanuna kryetarëve të çetave të
ndryshme të Kosovës, nga mesi i Nandorit 1944, diku me
veturë të Deves, diku me aeroplan, kaloi nga Prishtina,
Mitrovica e Zagrebi në Vjenë të Austrisë. Këtu u-mundue
me mbajtë lidhje me fuqitë qëndresës në Kosovë dhe me iu
ndihmue politikanëve dhe luftarëve anti-komunist të
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grupeve të ndryshme të Shqipnisë me kalue nga Austria për
në Itali që në pjesën kryesore ishte nën Aleatët
Perëndimorë.
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Lufta e Pazarit të Ri. Shaban Polluzha me bashkluftarë.

Shqipnija
shtator 1943 - nandor 1944
____________________________________________________________________________
Studim kritik - Kuzhina e falsi kimeve historike të Tiranës

N

ë nji relacion të gjatë “historik" nën titullin
“Vendosja e Regjimit Nazist të Pushtimit në
Shqipëri", botue në revistën Studime Historike, N.
2, 1977, nji autor i quejtun Shyqyri Ballvora, në stilin e
zakonshëm të t’ashtuquejtunës historiogra të “Shkencës"
marksiste, ka përdorë gjithëfarë trikesh për të paraqitë nji
pasqyrë tanësisht të falsi kueme të asaj periudhe. Si
burime referencash, ai ka përdorë materiale dokumentare
përkatëse gjermane, shqiptare, etj., me qëllim të
paracaktuem e me anë transkiptimesh të vazhdueshme të
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frazave nga kontekstet dokumentare, ashtu dhe me
interpretime subjektive të vetat, me dhanë dukjen e
jashtme të nji studimi serioz dhe objektiv historik. Kurse,
në realitet edhe ky "studim historik” ndjekë në përpikni
vijën e shtrembnimeve monumentale të historisë së kohës
së kalueme dhe të mbarë letërsisëe historike të periudhës
së re të regjimit të quejtun Pushtet Popullor që kryesohen
me veprat fantastike-heliocentriste të shokut Enver Hoxha.
Relacioni në alë ashtu si dhe veprat e Enver Hoxhës
nuk janë gja tjetër, veçse histori propagandistike që
rishkruhet herë-mbas-here, simbas kërkesave të natyrës
personale-politike-ideologjike të kohës e që diktohen nga
udheheqja partiake. Kjo gja mund të dëshmohet lehtë po të
krahasohen alimet e krenëvet të sotëm dhe mbarë
prodhimi letrar historik i regjimit Stalinist-Enverian, kur
Shqipnija ishte tansisht nën dominimin jugosllav, pastaj të
Bashkimit Sovjetik dhe të mbisundimit të Kinës së Mao CeDunit. Ndryshimet që paraqet ky lloj i historiogra së
marksiste-leniniste prej nji periudhe relativisht të shkurtë
në tjetrën, janë aq kontradiktore, sa asht e pamundshme të
pranohen si paraqitje objektive dhe autentike historike.
PROPAGANDË DHE REALITET
Siç u-tha ma siper, propaganda komuniste asht mundue me
nji vendosmëni të përqëndrueme në raste të dhanuna të
përvjetorëve të ngjarjeve të ndryshme me shtrembnue të
gjitha ngjarjet historike të periudhës para, gjatë dhe mbas
Luftës së Dytë Botnore në Shqipni, dhe sidomos të kohës
kur Shqipnija mbas kapitullimit të Italisë fashiste, toi nji
liri relative të jetës shtetnore të mbrendshme, megjithë
qenjen në tokën shqiptare të ushtrisë gjermane.
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Këtu po mundohemi me paraqitë, ndoshta për të
parën herë, nji pasqyrë të përmbledhët e të bazueme në
letërsi historike serioze, në dokumenta dhe shkrime të
ndryshme, dhe në radhë të parë, në ngjarje të jetueme të
kohës se autorit të këtij shkrimi kritik.
Shqipnija ka pasë nji pozitë të veçantë në krahaaim
me të gjitha vendet evropiane të okupueme nga ushtrija
gjermane. Në çastin e kapitulimit të Italisë fashiste në
Shtator 1943, ushtrija gjermane në nji shpërthim të shpejtë
kaloi nga Mitrovica në Kosovë - Prizren -Shkoder - Durrës Tiranë, dhe në jug nga Greqija për Korçë e drejtë bregdetit
shqiptar. Në të njëjtën kohë me këtë ngjarje, Berlini me anë
të radios bani nji shpallje zyrtare, a ërsisht me këtë
permbajtje:
1. Gjermanija e njifte pamvarësinë shtetnore shqiptare, tue
përfshi edhe viset e Kosovës.
2. Ushtrija gjermane që kishte për qëllim me sigurue disa
pika strategjike në bregdetin shqiptar, do tërhiqet nga
Shqipnija përnjiherë mbas përfundimit të luftës dytë
botnore.
3. Autoritetet ushtarake dhe civile gjermane nuk do të
përzihen në çashtjet e mbrendëshme shqiptare. Të
njëjta sigurime kanë dhanë me shkrim ase gojarisht,
Komandantë gjermanë autoriteteve shqiptare në qytetet
kryesore të Shqipnisë.
GJENDJE KAOTIKE NË SHQIPNI
Në kohën e kapitulimit italian, gjendja në Shqipni paraqitej
mjaft e çrregullueme dhe konfuze për arsye se grupet
kryesore të qëndresës nacionaliste anti-okupacion e që
ishin Organizata Balli Kombëtar dhe rryma monarkiste
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zogiste që sigurisht paraqitshin shumicën dërmuese të
popullit shqiptar, nuk qenë në gjendje me krijue nji front të
përbashkët për të drejtue çashtjet shtetnore shqiptare,
kryesisht për arsye të prezencës së ushtrisë gjermane,
mbasi ato ishin në lidhje me misionet ushtarake të Aleateve
prendimorë dhe gjindeshin nën presion me vazhdue luftën
e qëndresës kundër okupatorit të ri.
Ndër këto rrethana dhe tue pa rrezikun eminent
komunist që kërënonte vendin, paraqiten në skenën
politike disa forca të reja, në pjesën kryesore intelektualëprofesionistë me edukatë shkollore gjermane si Ibrahim
Biçaku, Elbasan, Ethem Cara, Kavajë-Tirane, Prof. Mihal
Zahallari, Korçë-Tiranë, Prof. Filip Llupi, Shkodër-Tiranë,
Ing. Asim Abdurrahimi, Shkodër-Tiranë, Sokrat Dodbiba e
Ing. Raif Maliqi, Elbasan-Tiranë, Hasan Meniku e Ing. Qazim
Xhepa, Tiranë, Eqrem Telhaj e N. Muzhani, Tiranë - Vlonë,
Ing. Xhafer Deva, Kosovë, të cilëvet iu shtuen edhe këto
personalitete të njoftuna shqiptare si Lef Nosi e Ahmet
Dakli Elbasan, Dervish Beg Biçaku, Elbasan, Rexhep
Mitrovica, Bedri Peja dhe Dr. Xhelal Mitrovica për Kosovë.
Këta të tre posa ishin lirue nga kampi Porto Romano të
përiudhës fashiste. Në mbështetje të pregatitjes së tyne
shkollore, këta ishin në gjendje me përballue situatën e re
në lidhje me shpalljen e leshueme nga Berlini dhe në
mbajtjen e vijës politike të sajë. Në këtë mënyrë, me 14
Shtator 1943, u formue nji Këshill provizor prej 22 vetash që
u-diftue i gatshëm me marrë përgjegjësi të randa ndaj
popullit. Përsa ipärket anës së fuqisë, Këshilli gjetë
mbështetje të fortë pranë grupeve nacionaliste të traditës
dhe në qarqet që kishin pasë lidhje me qeveritë e kalueme.
Këshilli provizor së shpejti zgjodhi nji Komitet
Ekzekutiv Provizor prej 7 vetash që kryesohej prej Ibrahim
Biçakut djalit të edukuem në Vjenë të Aqif Pashë Elbasanit,
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ish antar i Këshillit të Naltë në vjetët 1922. Folësit kryesorë
të Komitetit Ekzekutiv, midis të cilëvet bante pjesë edhe
Xhafer Deva si përfaqësues i Kosovës, përnjiherë hynë në
bisedime me Përfaqësuesin e Plotëfuqishëm për Çashtje
Ballkanike të qeverisë gjermane me qendër në Belgrad, me
Dr. Hermann Neubacher që kishte ardhë për këtë qëllim në
Tiranë. Mbas bisedimesh të rastit, u-arritë nji marrëveshje
në baza të shpalljes së lëshueme nga Berlini në çastin e
kalimit të ushtrisë gjermane në tokën shqiptare që janë
shënue ma sipër.
Komiteti Ekzekutiv Provizor që do të drejtonte punet
e shtetit deri ne formimin e nji qeverije legale të bazueme
në njifarë referendumi sui generis të vullnetit të lirë të
popullit, bani nji shpallje publike mbi gjendjen e Shqipnisë
të njoftun nga Berlini si shtet i pamvarun. Pastaj u-morren
masa të shpejta të rastit për të sjellë rregull dhe qetësi në
Tiranë e vende tjera. Njikohësisht, u-pranue dorëhekja e
qeverisë së kohës së kalueme që kryesohej nga Eqrem
Libohova dhe u-liruen ma se 2000 të burgosun politikë të
mbajtun në Kampin Porto Romano në Durrës, midis të
cilëve ishin edhe partizanë të njoftun komunistë. Ky aksion
shquente vullnetin e mirë e paqëdashës të rendit të ri
qeveritar dhe të lirë nga interesat e posaçme politike të
fuqive të hueja të kon iktit të madh botnor.
Për të pregatitë sheshin për Mbledhjen e Kuvendit
Kushtetues Kombëtar, jurista të njoftun shqiptarë në
konsultime me Komitetin Ekzekutiv, përpunuen nji
rregullore për zgjedhjet përkatëse, të rendit të bisedimeve
të Kuvendit dhe nji projektligj të gjendjes së shtetit mbas
Kuvendit. Si mbas dekretit të shpallun për zgjedhjet, çdo
komunë caktonte 3 përfaqësues dhe këta s’bashkut me
Këshillin e Kuvendit të Bashkive të Qendrës do të
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zgjedhëshin misat që do të perfaqësojshin Prefekturën në
Kuvend.
Për çdo 10.000 fryme ishte parapa të zgjidhet nji
delegat, dhe në përgjithesi, Kuvendi do të kishte 243
delegatë prej të cilëve 163 delegatë përfaqësojshin krahinat
e Kosovës, të Dibres së Madhe dhe të Ulqinit. Krahinat e
fundit, në llim të Shtatorit, kishin zgjedhë përfaqësuesit e
tyne në mënyrë demokratike për të marrë pjesë në
Kuvendin e Lidhjes së Dytë të Prizrenit, të cilët ishin caktue
të përfaqësojshin krahinat në alë edhe në Kuvendin
Kombëtar në Tiranë, në Tetor, 1943.
Komiteti Ekzekutiv, tue marrë në veshtrim gjendjen
e pasigurtë në disa Prefektura sidomos të jugut, kishte
vendosë të ftojë përfaqësues të njoftun të tyne që
ndodheshin me banim në Tiranë, të marrin pjesë në
Kuvend, poashtu disa intelektualë dhe krenë të traditës nga
malsinat veriore dhe lindore.
Delgatët e Kosovës. shumica e tyne të veshun në
rroba kombëtare dhe të armatosun, në tre autobusa arritën
me kohë në kryeqytet, dhe kështu si mbas planit të bamë,
me 18 Tetor 1943 u-hap Kuvendi Kushtetues Kombëtar
midis nji entuziazmi te madh, tue qenë se për të parën herë
në historinë e re shtetnore shqiptare, perfaqësues të
zgjedhun të popullsisë shqiptare të ish mbretnisë
jugosllave, muerren pjesë dhe shpallën në këtë Kuvend
Kushtetues Kombëtar, vendimin të bazuem në vullnetin e
lirë të asajë popullsije, me qenë pjesë integrale e shtetit
shoiptar të 1913-tes, gja që u-pranue me brohoritje dhe
aklamacione të akta të mbarë Kuvendit.
Partizanët komunistë shqiptarë, të frymëzuem nga
organizatoret e tyne jugosllavë ëe me kohë ishin mundue
me gjithëfarë manovrash me sabotue mbajtjen e Kuvendit,
dhe në këtë mënyre, me ndalue pjesëmarrjen e Dërgatës
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Kosovare dhe shpalljen eventuale t’bashkimit të krahinave
shqiptare të ish Mbretnisë jugosllave me Shqipni që ishte
vendose nji muej ma parë në Kuvendin e Lidhjes së Dytë të
Prizrenit. Mbas dështimit të kësaj ndërmarrje, krenët
komunistë detyruen artilierë italianë që kishin dalë në mal,
të gjuejnë me disa të shtime mortajash nga kodrat jugore të
Tiranës ish Pallatin Mbretnor ku mbahej Kuvendi, nji
manifestim që kishte për qëllim jo vetëm me kundërshtue
Kuvendin "vegël të nazizmit” siç thonte avant-garda
shqiptare e sllavo-komunizmit. por edhe kundër Bashkimit
të Kosovës me shtetin shqiptar. Pa pësue asnji dam landuer,
Kuvendi vazhdoi mbledhjet e veta të deliberimeve të
agjendës përkatëse deri me 5 Nandor 1943, dhe pastaj utransformue në nji përfaqësi legjislative parlamentare me
antarësi të ku zueme prej 36 vetash për arsye të luftës në
vijim. Kryetar i pare u-zgjodhë Idhomen Kosturi, patrioti
veteran i njoftun korçar, i cili vetëm sa ditë ma vonë ra
viktime nga dora e nji katilit të ri komunist pranë shtëpisë
së vet në Durrës. Në vendin e tij u-zgjodhë nji korçar tjetër,
Prof. Mihal Zallari, me Nenkryetarë Mark Gjomarkaj dhe
Rexhep Krasniqi.
Në sesionet e veta të rrgullta, Kuvendi Kushtetues
Kombëtar, zgjodhi Kryesinë të përbame prej tre vetash me
Lef Nosin nga Elbasani si Kryetar, Mark Gjomarkaj për
Shqipninë e veriut dhe Rexhep Krasniqi për Kosovë si
Nenkryetarë. Mbas bisedimesh të rastit, Kuvendi vendosi
dhe shpalli:
1. Gjendjen shtetnore të lirë dhe të pamvarun te para
Prillit 1939.
2. Anulimin e Bashkimit të Shqipni së me
Perandorinë fashiste italiane, dhe si rrjedhje, mosnjohjen si
Mbret të Shqipnisë të Mbretit italian nga dynastija Savoja:
anulimin e të gjitha ligjeve të asaj periudhe që kishin të
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bajnë me sektorë te ndryeshëm të jetës shtetnore
shqiptare.
3. Anulloi pjesëmarrjen e Shqipnisë në anën e Aksit
Romë - Berlin në kon iktin e madh botnor që ishte
proklamue me detyrim nga Roma fashiste kundër vullnetit
të popullit shqiptar.
4. Shpalli neutralitetin e shtetit shqiptar në luftën e
dytë botnore.
Dy vendimet e fundit ishin natyrisht kundër vullnetit
të Berlinit. Pozita e neutralitetit të Shqipnisë u-asht njoftue
menjiherë shteteve neutrale të Evropës si Vatikanit, Zvicrës,
Suedisë dhe Turqisë. Pretendimi i mbajtjes së nji pozite
neutrale të Shqipnisë paraqet në veti nji akt paradoksal,
dhe ndoshta të njiherëshëm në analet e të Drejtës
Ndërkombëtare tue marrë në vështrim faktin e qenjes së
ushtrisë së huej në territorin shqiptar. Mirëpo, Berlini në
heshtje e pranoi këtë gjendje dhe nuk muerr masa
përkatëse të imponimit të nji administrate ushtarake që
zakonisht karakterizon sundimin e zaptimit të huej në kohë
lufte. Legata gjermane në Tiranë u naltësue në nji
Ambasadë dhe Këshilli i Naltë i Regjencës emnoi Rauf
Fiçon, diplomatin ma në dukje shqiptar, si Ambasador në
Berlin.
Si shej i vullnetit të qeverisë së re, të mospërzimjes
në këtë kon ikt botnor, mund të konsiderohet edhe fakti që
organet e lajmeve qeveritare si Radio Tirana dhe etorja e
përditëshme "Bashkimi i Kombit”, ditë-për-ditë kanë sjellë
komunikatat e luítës së Aleatëvet Perëndimorë po edhe ato
të Bashkimit Sovjetik, megjithëqë shpalljet e Moskës
shkaktuen zemërim të madh dhe protestë nga qarqet
ushtarake gjermane.
Kryekomanda gjermane në Tiranë, ashtu edhe
organet e sigurimit ushtarak të sajë, vazhduen të mbajnë
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Rauf Fiço, Ambasador i Shqipnisë etnike në Berlin

qëndrimin e tyne të mospërzimjes në çashtjet e
mbrendëshme shiptare. Ato interesoheshin kryesisht me
sigurue pozitat e mbrojtjes së ushtrisë gjermane në
territorin shqiptar, qofte nga sulme të jashtëme detareajrore, qoftë kundër akcioneve partizane të qëndresës
nacionaliste dhe komuniste. Në raste të fundit, ushtrija
gjermane, pa kërkue pëlqim ase ndihmë ushtarake të
qeverisë shqiptare, kalonte në vetmbrojtje ndëshkimore të
ku zueme kundër fuqive partizane në alë.
Mbi këtë, dhe siç asht thanë ma sipër, në kontrast me
vendet tjera evropiane të okupueme, ushtrija gjermane në
Shqipni, nuk ka krijue nji sipërstrukturë administrative të
veten mbi ate të qeverisë për të shfrytëzue prodhimet e
ekonomisë shqiptare. Në atë kohë, në saje të pasunisë
bujqësore-blegtorale të Kosovës, në Shoipni kishte nji
bollëk të jashtezakonshëm në gjana ushqimore dhe në
mallëra industriale të ndryshme që ishin importue ma parë
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nga Italia. Megjithëkëtë, ushtarët gjermanë nuk ishin të
lejuem me ble në tregun e vendit në Mark të luftës, si ndër
vende tjera të okupueme të Evropës por vetëm me franga
shqiptare që ata nuk i kishin. Prandaj, Ministria e Tregtisë
së Reich-ut për të ba nji marrëveshje tregtare-ekonomike
me Shqipninë dërgoi nji delegacion përkatës në Tiranë,
kryesisht për të sigurse sasi prej 24 milion në franga letër
shqiptare në këmbim me monedha orini dhe mallëra si
oriz, sheqer, barna medikale, kemikalie të ndryshme, etj.
Qëllimi i kësaj marrëveshje ishte përveç vuemjes në
prodhim të naftës dhe të minjerave tjera, damtue nga
ngjarje të ndryshme të luftës, me i përdorë të hollat në alë
për ushtarët gjermanë për të ble sasina të vogla mallënash
për familjet e tyne që në atë kohë nuk gjindeshin në treg të
hapët në Gjermani.
VIJA POLITIKE KOMBËTARE E QEVERISË SË RE
Që nga shpalljet e para të programit të vet, qeverija
kombëtare ka ndjekë nji kurs politik të perpikët me
interesat shtetnore të kombësisë shqiptare që, në atë kohë,
përfshinte hapsinën tokësore dhe popullsinë shqiptare të
ish Mbretnisë Jugosllave. Këtu po shënojmë vetëm disa pika
me randesi që nënvizojnë këtë vijë të veprimit politik të
qeverisë në alë.
Në krahasim me sjelljet paranoike, alimet dhe
shpalljet servile ndaj padronëve të tyne të kohës si Stalini,
Tito, Krushçevi dhe Mao Ce-Duni, ashtu dhe sigurimet
hyperbolike për "miqësi te pavdekëshme" ndaj Jugosllavisë
titiste, Bashkimit Sovjetik dhe Kinës së Mao-s, të shokëve
Enver Hoxha - Mehmet Shehu, e që e kanë ulë dinjitetin
para mbare botës shqiptarit si person dhe kombësi, as
qeveria e as antarët e saj, as shtypi i kohës nuk kanë ba
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shpallje përkatëse të shquemjes së miqësisë, ase lavderime
sado modeste ndaj qeverisë dhe ushtrisë gjermane të asaj
kohe në Shqipni.
Mbi këtë, asnjiherë në Shqipni nuk ka ekzistue nji
parti naziste, as nuk ka pasë formacione përkatëse të
organizueme të rinisë shqiptare. Në asnji godinë shtetnore
ase qendër publike, përveç amurit kombëtar pa sheja të
hueja, nuk asht ngrite amur i huej, nuk jane ekspozue
fotogra të udheheqësave të huej, e as nuk janë përdorë
forma të përshëndetjes të hueja. Vetëm njaty nga mesi i
vjetit 1944, nji repart SS gjerman i ardhun rishtas në
Kosovë, pa dijeni të Tiranës, kishte organizue nji grup SS të
qujtun “Skanderbeg”, të rekrutnem vullnetarisht midis të
rijëve kosovarë qe nuk pat jetë të gjatë.
Përkundrejt propagandës masive gënjeshtare për ma
se 30 vjetë të regjimit Stalinist-Enverian të Tiranës që
mundohet me identi kue qeverinë e atëherëshme si nji
qeveri kukull naziste, e vërteta asht ajo që u-tha ma sipër.
Ushtrija gjermane që në vjetin 1941 e kishte ba të
mundëshme, qoftë edhe për nji periudhë të shkurtë prej
a ër 4 vjetësh, bashkëjetesën e popullsisë shqiptare të ish
Jugosllavise mbretnore me shqiptarët e shtetit të cunguem
të 1913-tes, ishte aktualisht në territorin shqiptar e
angazhueme me interesat e veta dhe jo me mbajtë
Shqipninë nën sundim të vet të përhershëm.
Burrat që në rrethana të vështira të mbrendshme
dhe të jashtme drejtuen fatet e kombit për atë kohë të
shkurtë, kanë mbajtë naltë nderin dhe emnin e mirë të tyne
personal dhe të Atdheut në përgjithësi. Në asnji rast ata nuk
janë ba vegël e fuqisë së huej. Qeverija Mehdi Frashëri Rexhep Mitrovica që përfaqsonte kombin shqiptar deri në
Mitrovicë të Kosovës, ka qenë nji qeveri e përbame prej
personaliteteve me edukatë shkollore të naltë, me emën
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dhe pervojë të shqueme në sheshe të ndryshme të jetës
shtetnore, shoqnore, fetare dhe intelektuale, dhe asht
perpjekë me ndershmëni me shpëtue shka mund të
shpëtohej në ato kohna të luftës dhe të kaosit të shkaktuem
nga propaganda iluzioniste e fuqive të mëdha botnore që,
ma në fund, e sollën Shqipninë aty ku asht sot.
Kuvendi zgjodhi Këshillin e Naltë të Regjencës,
Organi ma i naltë i Shtetit, i përbamë prej personaliteteve
ndër ma të njoftuna dhe të çmueme nga qarqe të gjana të
popullit shqiptar: Mehdi Frasheri, ish Kryeministër e
disaherë Ministër, Përfaqësues Kryesor i Shqipnisë në
Lidhjen e Kombeve në Gjenevë të Zvicrës, etj. Si burrë
shtetit ma ne za i asaj kohe, në mbramjen para okupacionit
të Shqipnisë nga Italija fashiste, ai ka pasë guximin me
denoncue rreptësisht në Radio Tirana kërcënimin që i
bahej Atdheut dhe me kërkue ndihmën morale dhe
materiale të fuqive perëndimore, gja për të cilën ai me
familje u-internue në Romë përnjiherë mbas okupacionit.
Ndërsa bota perëndimore, me përjashtim të disa
demonatratave të studentave shqiptarë e të huej në Paris, e
kaloi këtë ngjarje fatale të Atdheut shqiptar, pothuejse në
heshtje, per ta njoftë ma vonë si nji vepër të kryeme ase
status quo, Lef Nosi, atdhetar i respektuem, gjurmues i
historise kombëtare, demokrat-liberal me admirim të thellë
për demokracitë anglo-saksone; At Anton Harapi,
Provincial i Urdhnit Franciskan në Shkodër, shkrimtar dhe
orator me famë anë e mbanë Shqipnisë; Fuat Dibra prej
familjes madhe të Karaosmanëve të Dibres që kishte shkri
pasuninë e vet të madhe për çashtjen shqiptare në të
kaluemen, njeri i sympatizuem nga shumë anë dhe i
njoftun për qëndrimin e tij anti-okupacion fashist.
Përnjiherë mbas Këshillit të Naltë u-formue qeveria e
kryesueme prej Rexhep Mitrovicës, intelektual kosovar që
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ka jetue dhe asht perpjekë për çashtjen e Kosovës në
Shqipninë e lirë, ish deputet në Parlamentin e parë
demokrat shqiptar dhe ish Ministër i Arsimit në vjetin 1922;
Ing. Xhafer Deva bante pjesë si Ministër i Punëve të
Mbrendshme, ndërsa lista e antarëve tjerë me zotësi
profesionale për dikasteret përkatëse dhe si përfaqësues
me lidhje me grupe të ndryshme nacionaliste e
antikomuniste, mund të lexohet në këtë vepër.
Siç mund të shifet nga formacioni i kësaj qeverije,
për arsye të shumta, ajo mbështetej kryesisht në
personalitete kosovare dhe këta tue e ndi thellësisht
rezikun që i kërcnohej shtetit shqiptar nga rryma e quejtun
nacionalçlirimtare e drejtueme prej agjentave komunistë
s e r b e m a l a z e z , e q ë n ë t h e m e l kë rc ë n o j s h i n
vazhdueshmëninë e bashkimit të popullatës shqiptare të
ish mbretnisë Jugosllave me shtetin shqiptar. Ata kishin
marrë përgjegjësi të randë kombëtare dhe ndërkombëtare
në përpjekje për të ndalue realizimin e sundimit të
Shqipnise nga partija komuniste që kontrollohej nga
Belgradi. Ishte nji ndërmarrje e guximëshme dhe
vendimtare për fatin e Kosovës dhe te shtetit shqiptar, aq
ma tepër, mbasi grupet e vërteta nacionaliste të rezistencës
anti-okupacion, nuk kishin mujtë të formojnë nji front të
përbashkët kundër rrezikut kërcënoja të lëvizjes komuniste
që gëzonte përkrahjen morale-materiale të ndërkombëtares
komuniste, ashtu edhe të aleatëve të perëndimit. Mbi pikën
e fundit, shif librin amerikanit David Martin, "Patriot or
Traitor", botue rishtas, ku analizohet roli fatal që ka luejtë
në favor të lëvizjes komuniste në Ballkan gjatë luftës njifarë
James Klugman, nji komunist i dedikuem që ka qenë
përfaqësuesi kryesor britanik në tryezën ekzekutive për
veprime të posaçme të Komandës Aleate në Kairo të
Egjyptit. Misionet e luftës Anglo-Amerikane në Shqipni
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kishin për qëllim kryesor me luftue pa kushte ushtrinë
giermane, ndërsa fati i shtetit shqiptar, mbas luftës së
tueme, ishte për ata i rendit mjaft problematik, për mos
me thanë i pa randësi, siç u vërtetue në Mbledhjen e Jaltës,
ku Stalinit iu dha dorë e lirë në hapësinën ballkanike.
Me iniciativën e Misioneve në alë, ma në fund, urealizue nji mbledhje në Mukaj a ër Tiranës, midis tri
grupeve kryesore të luftës së qëndresës kundër okupacionit
te huej që ishin: Organizata Balli Kombëtar, i ashtuquejtuni
Front Nacionalçlirimtar bashkë me disa elemente socialdemokratike që drejtohej prej partisë komuniste shqiptare
të kontrollueme prej emisarëve të Titos dhe Lëvizja
kombëtare Zogiste e përqëndrueme në Krujë dhe në
Shqipni të mesme. Në Mukaj, mbas bisedimesh të gjata, uarrit formimi i “Komitetit për Shpëtimin e Atdheut” dhe
vendimi me vazhdue luftën për çlirimin tanësor të Atdheut.
Mirëpo, tue qenë se ana e Ballit Kombëtar i kishte vue
siglën "Shqipni etnike" si realizim përfundues të luftës së
përbashkët kundër zaptimit të huej, marrëveshja në alë që
ishte nënshkrue prej grupeve të shënueme ma sipër, vetëm
pak ditë ma vonë, u-denoncue dhe u-anulue nga Kryesija
jugosllave e partisë komuniste, simbas diktatit të agjentave
serb e malazez, të cilëvet natyrisht kuptimi "Shqipni etnike"
u paraqitej sl nji ankth tmerri. Këta, tue pa rrezikun e
in uencimit propagandistik të rinisë shiptare dhe të
partizanëve komunistë nga ideja tërhjekëse e Shqipnisë
etnike, e detyruen Kryesine kukull të partisë komuniste
shqiptare të kalojnë në nji front të luftimit sistematik në
sheshin e propagandës dhe të luftës së hapët civile kundër
Ballit Kombetar që, si duket. konsiderohej si rival kryesor
në marrjen e fuqisë në Shqipni.
Organizatës Balli Kombëtar që mbështetej në parime
kombëtare - demokratike shtetnore e që gëzonte në llim

sympatinë e rinisë shkollore dhe të popullit, sidomos në
krahinat qendrore-jugore të vendit, i mungonte struktura e
organizimit të mbrendshëm partiak, inkuadrimi i
njinjishëm i forcave luftarake dhe koordinimi i planeve dhe
akcioneve të përbashketa midis udhëheqjes qendrore të
përbame prej nji elite intelektuale-politike si Hasan Dosti,
Nuredin Vlora, Thoma Orolloga, Kolë Tromara, Nexhat
Peshkopia, Vasil Andoni, Zef Pali, etj. që kryesohej prej
Mit’hat Frashërit, nji gurë ndër ma të shqueme të
nacionalizmit shqiptar, dhe kryetarëve të grupeve të
krahinave që, në vetveti, ishin personalitete me in uence
politike-luftarake edhe në skenën kombëtare, si Ali Këlcyra,
Hysni Lepenica, Kadri Cakrani, Egrem Peshkopia, Abaz
Ermeni, Skender Muça, Xhevat Starova, Halim Begeja, Jup
Kazazi, etj.
Ndërsa lëvizja komuniste e udhëhequn prej
personave politikë deri atëherë obskure te bota shqiptare si
Enver Hoxha, Mehmet Shehu, Koçi Xoxe, Xhelal
Staravecka, etj, dhe brigadat partizane të sajë që ishin të
organizueme, të disiplinueme dhe të udhëhequna nga
organizatorët jugosllavë në baza të përpikëta skematike të
provueme revolucionare të komunizmit ndërkombëtar, në
realitet luftuen me ma vendosmëni forcat e Ballit Kombëtar
në krahinat qendrore-jugore se ato të qeverisë së re ase
repartet gjermane. Fuqitë qeveritare mbështeteshin, në
radhë të parë, në Rexhimentin Kosova me qendër në
Tiranë, dhe në përkrahjen mirëdashëse në krahina të
çetave të traditës si ato të Kapidan Gjon Marka Gjonit të
Mirëditës, të Kolë Bib Mirakaj në Pukë, të Sulçe Beg dhe
Maliq Beg Bushatit në Shkodër, të Shefqet Beg Verlacit në
Elbasan, të cilët akuzoheshin prej rrymës së qëndresës
nacionaliste dhe komuniste si bashkëpuntorë me ish
regjimin e okupacionit fashist në Shqipni.
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Grupet e fundit nga ana e tyne ishin angazhue në nji
luftë të ashpër për të ndalue in ltrimin, organizmin dhe
propagandën e komunistave në krahinat e tyne, e që
përdorshin metoda të provueme të premtimeve prrallore
dhe të terrorit për rekrutim patizanësh dhe akcione të
ndryshme subversive.
Në këtë periudhë të ngjarjeve, lëvizja me randësi
Zogiste në Shqipni të mesme e kryesueme prej luftarit
veteran të lirisë Abaz Kupi, çetat e Lumes nën udheheqjen
e Kolonel Muharrem Bajraktarit, Kryetarët e traditës së
Dibrës sidomos familja e Cen Elez Ndreut, ashtu dhe
Malësija e Gjakovës nën Bajraktarin e Krasniqes Salih Mani
dhe të Tahir e Mujë Hoxhës së Gashit, megjithë qendrimin
e tyne të hapët anti-okupacion, mbajshin nji pozitë
asnjanëse në luftën e vllavrasjes në krahinat jugoreqendrore midis Ballit Kombëtar dhe partizanëvet
komunistë, gja që ka lehtësue komplotin komunist për
grabitjen e fuqisë në Shqipni.
POZITA E VËSHTIRË E QEVERISË SË RE
Në vija të përgjithëshme kjo ishte gjendja në Shqipni
në kohën e mbajtjes së Kuvendit Kombëtar Kushtetues dhe
krijimit të qeverisë kombëtare, siç e quen Tajar Zavalani,
ish komentator kryesor i drejtimit shqip të radio BBC në
Londër, gjatë luftës dytë botnore, në veprën e vet Histori e
Shqipnis, Pjesa e dytë, botue në Londër 1966, me këtë
motivacion: “në bashkëpunim me qeverinë e Tiranës, e cila
ishte ba nji qeveri kombëtare qysh se muer fund aneksimi i
Shqipnis nga Italia mbas përmbysjes së regjimit fashist.”
Qeverija në alë e kishte kuptue me kohë se fuqitë
aleate të perëndimit të bashkueme me komunizmin
ndërkombëtar kundër Gjermanisë, ishin në tim e sipër.
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Tue pasë në kujdes faktin eventual të timit të rrymës
komuniste në hapësinën ballkanike dhe në Shqipni,
qeverija e re, krejt kujdesin dhe forcat e veta i kishte
përqëndrue për të luftue partizanët komunistë që
veprojshin nën shejat gënjeshtare të çlirimit nacional.
Ndërsa grupet e ndryshme të qëndresës nacionaliste
kundër okupacionit gjerman, në heshtje, ishin lanë të lira
me veprue si mbas vijave politike propagandistike të tyne.
Në fazat vendimtare të luftës anti-komuniste njaty
nga llimi i vjetit 1944, Keshilli i Naltë i Regjencës, mbas
bisedimeve edhe me përfaqësues të organizatave të
qëndresës nacionaliste, e zgjanoi qeverinë me antar të rij
që pak-a-shumë kishin lidhje me organizatat në alë.
Qëllimi i kësaj mase ishte me formue nji bashkim të vërtetë
të fuqive kombëtare që do të pengojshin lëvizjen komuniste
laramane shqiptaro-sllave të merrte fuqinë në Shqipni. Kjo
nisje, për arsye të shumta politike kombëtare dhe
ndërkombëtare, nuk u-realizue dhe Shqipnija ra viktimë e
nji komplotit të gjanë ndërkombëtar.
Megjithë këto rrethana kaotike qeverija e re me
energji të madhe që lidhen së drejti me personin e Xhafer
Devës, si Ministër i Punëve të Mbrendëshme, iu vue punës
në radhë të parë me sigurue njifarë rregulli dhe qetesie në
Prefekturat kryesore, me mbajtë hapët ndërlidhjet kryesore
të tra kut midis tyne që shpesh ishin objekte sulmesh e
plaçkitjesh të automjeteve dhe të udhëtarëvet jo vetëm nga
akcione të forcave të qëndresës anti-okupacion, por edhe
nga banda ordinare kriminelësh. Në rend të ditës ishin
edhe akte terroriste, atentate dhe vrasje të përditëshme
politike e hakmarrjeje, poashtu plaçkitje dyqanesh dhe të
depove shtetnore si ndër qytete të mëdha, ashtu dhe ndër
krahina. Tue qenë se vetëm dy batalione të ushtrisë së
rregulltë shqiptarë kishin mujtë të mbahen në kambë dhe
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ato gjindeshin në krahinat e Kosovës, ku gjendja ishte ende
e qetë. Qeverija me të shpejtë krijoi 5 batalione të përbamë
nga luftarë anti-komunista të ngjyrave të ndryshme dhe
parashifej të krijohen edhe 4 batalione tjera me qendër në
Tiranë. Gjandarmërija e çrregullueme, me kohë lloi të
riorganizohet ndër qendra ma të mëdhaja dhe në grupe
shetitëse. Nji ndër krijesat e reja ishte Regjimenti Kosova që
përbahej eksklusivisht nga të rij kosovarë që e ndjenin
thellë rrezikun komunist nën udhëheqjen serbe-malazeze.
Regjimenti në alë nën kryesinë e Kolonel Bajazit Boletinit,
djali i madh i Isa Boletinit, mund të thuhet se u-ba shtylla
kryesore e qeverisë së re dhe toi famë me akcionet e veta
të shpejta, të guximshme dhe të diciplinueme, në të cilat
Xhafer Deva shpesh merrte pjesë personalisht. Kështu,
mbrenda nji kohe relativisht të shkurtë dhe mbas grushteve
të randa kundër reparteve komuniste, agjitatorëve dhe
terroristave të tyne ndër qytete e krahina, jeta lloi të
normalizhet, sidomos ndër qytete si Shkodra, Tirana,
Durrësi, Elbasani, ndërsa qytetet jugore kalojshin periudhat
ma të trubullta.
FUSHATE E TËRBUEME KUNDËR KOSOVËS
Përnjiherë mbas prishjes së marrëveshjes së Mukajt,
Gusht 1943, partia komuniste e Shqipnisë, sigurisht me
shtyemje të organizatorëve të saj jugosllavë, llon nji lufte
të ashpër propagandistike dhe të vllavrasjes, sidomos
kundër antarëve të Ballit Kombëtar. Njikohësisht,
komunistat organizojnë nji fushatë të gjanë të përshpëritjes
dhe të shtypit të tyne kundër Kosovës dhe Kosovarëve me
qëllim të kalkuluem me diskreditue idenë e Shqipnisë
etnike, me të cilën Balli Kombëtar kishte tue nji plus në
popull. Fushata në alë arriti nji kreshçendo, mbas
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formimit të qeverisë se re dhe humbjeve luftarake dhe
propagandistike që pësoi lëvizja bolshevike në Shqipni,
humbje në të cilat personalitete politike-intelektuale
kosovare ashtu dhe Regjimenti Kosova kishin luejtë role me
randësi te dukëshme. U-vuen në qarkullim gjithfarë
shpi esh të ndyeta, kështu bie ala se Kosovarët janë nji
masë injorante që kishin me rrezikue ekuilibrin e
përbamjen e popullsisë shtetnore shqiptare, se ata janë
katila, vrasin rininë tonë të pafajshme, ç’nderojnë vajzat
tona, plaçkisin tregtarët dhe fshataret, e njimijë të zeza
tjera.
Në lidhje mbi sa u thâ ma sipër, këtu po shënojme nji
ngjarje të shëmtueme që ka ndodhë në Tiranë, në llim të
vjetit 1944 e që asht përdorë prej propagandës komuniste
për të përhapë shpi e të tilla kundër Kosovarëvet. Dy
o cera të sigurimit publik që nuk ishin Kosovarë, kishin
shpërdorue detyrën tue nxJerrë nga burgu dhe çnderue dy
partizane komuniste. Mbrenda orësh, me urdhën personal
të Ministrit Xhafer Deva. mbas hetimeve të rastit nga nji
gjyq ushtarak, o cerat në alë janë denue për vdekje dhe
ekzekutue të nesërmen në mëngjes mbas ngjarjes, në
parkun e Sheshit Skenderbej të sotëm. Banorët e
atëhershëm të Tiranës janë dëshmitarë për ngjarjen në
alë, emnat dhe vendet e prejardhjes se tyne.
Edhe per aksionin e spastrimit qe u-krye me 4
Shkurt 1944 kundër partizanevët komunistë që përditë
terrorizojshin banorët e Tiranës e të krahinave me atentate
brutale, me det yrime tregtarëve për ndihma të
vazhdueshme për partinë me akcione plaçkitjesh të
magazinave tregtare dhe të depove me ushqime e mallëna
të shtetit. Propaganda komuniste, vjet-per-vjet mbushë
botën me ulurima dhe akuza hipokrite kundër Kosovarëvet
dhe sidomos kundër Xhafer Devës. Doemos, akcioni në
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alë asht krye me pëlqim të Ministrisë së Mbrendëshme që
kryesohej prej Xhafer Devës, por e vërteta asht se
Regjimenti Kosova atë natë ka krye detyrën e rojes së
zakonshme në qytet dhe nuk ka marre pjesë në aksionet që
iu kushtojë jetën disa komunistave dhe terroristave të
njoftun të tyne.
Akcionet në ale, gjithkush e dinë, në realitet janë
krye prej nji grupi luftarësh që nuk ishin në sherbim të
qeverisë dhe kryesoheshin prej Xhelal Staravecka, ish
o cer shqiptar që ka qenë ndër udhëheqësat ma aktiv të
partizanëve komunistë, në nji shkallë me shokët Mehmet Enver, siç e vërteton edhe Dushan Mugosha, njeni prej
organizatorëvet jugosllavë pranë partisë komuniste
shqiptare, në kujtimet e veta me titull "Kur kam qenë në
Shqipni". Në Shtator 1943, mbas kapitullimit të Italisë
fashiste, Staravecka, nji njeri me ambicje patalogjike, për
arsye që vetëm mund të spekulohen, kaloi në anën e
qeverisë së re të Tiranës. Në kalimin e vet, ndoshta për të
shpjegue shkaqet që e shtyen të largohet nga lëvizja
komuniste, ai botoi nji seri pam etesh, në të cilat zbulonte
metodat brutale dhe aktet e torturave të tmerrshme të
partizanëvet komunistë kundër ushtarakëve italianë të
nxanun robë dhe të rijëve shqiptarë që ishin rekrutue me
forcë nga partia. Torturat, në të cilat ai e pranonte se ka
marrë pjesë personalisht, kryheshin hapët në prani të
partizanëvet të ri, për t'i mësue këta me akte gjakderdhjesh
që nevojiteshin për luftë. Nji ndër viktimat e tij ma te
njoftun, ka qenë nji kolonel italian, ngjarje për të cilen ai
vjetë ma vonë, tue qenë refugjat politik ne Itall, asht
arrestue nga regjimi demokrat italian dhe asht denue nga
gjyqi me burg. Mbas sa kohe asht lirue nga burgu me
premtim që të lanë tokën italiane. Prej këndej ai u vendos
në Paris, ku ka botue disa broshura me përmbajtje të nji

fantazije të smuet, mbas dështimit të jetës së vet politike në
mërgim, tue e pranue faktin se shokët e tij të vërtetë janë
Stalinistat e Tiranës.
Fushata e tërbueme anti-kosovare e partisë
komuniste të Shqipnisë ka pasë nji efekt të thellë
psykologjik në qëndrimin e nji pjese të rinisë dhe të
popullsisë që, në veti nuk kanë pasë njohuni të
mjaftueshme mbi randësinë kombëtare të Kosovës. Shkalla
e urrejtjes ndaj Kosovës dhe Kosovarëve mund te shifet nga
nji ngjarje e shkurte që ka ndodhe në pranverë 1945, jo
ndokund në jug ase Shqipni të mesme, por në Shkodër,
qytetin shpirtnisht ma të lidhun me Kosovë. Mbas luftave të
qëndreses legjendare të Drenices nën Shaban Polluzhen
kundër partizanëvet jugosllavë, nji pjesë e luftarëve të rijë
shqiptarë që u dorëzuen kryetarëve komuniste shqiptarë
nga Kosova me premtime të miretrajtimit, me të shpejtë
janë grumbullue dhe nisë për në Tivar nëpër Prizren e
Shkodër, me gëllim që, mbas nji ushtrimit të shpejtë
ushtarak, me i dergue në front të luftës në veri-perëndim të
Jugosllavisë. Numri i tyne çmohet midis 1000 1500 vetash,
por numri i vërtetë duket se ka genë njaty a ër 750 800
veta. Të organizuem në dy reparte nën roje malazeze, mbas
ditesh marshimesh të lodhshme, ata kaluen nëpër Shkodër.
Të dy anët e rrugës ku do të kalojshin këta luftarë të rijë për
nji Kosovë shqiptare, ishin rrjeshtue me mija të rijë dhe të
reja Shkodrane, jo për t'i nderue dhe brohoritë
bashkatdhetaret e tyne nga Kosova nën rojet malazeze, por
për t’i poshtënue me pështymje dhe thirrje "Trathtarë, të
poshtër" e tjera shamje. Kolona e parë e përbame prej nja
350 vetash, vetem disa ditë ma pastaj, do të pësonte nji fat
ndër ma tragjikët të asaj kohe të zezë. Pa hye këtu me
analizue rrethanat e kësaj ngjarje te tmerrshme, me
përjashtim të nji personi, të gjithë të tjerët janë masakrue
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në oborrin e përmbrendshëm të godinës së doganës në
Tivar nga rojet e tyne malazeze që ishin vendosë në katër
anët e kateve te sipërme të godinës. Personi që për mrekulli
ka pshtue nga kjo masaker nga se ai nga stuhija e bombave
të para ka ra i pari i plagosun për tokë dhe asht mblue nga
trupat e vdekun të vllaut dhe të a ërmve tjerë që ishin
pranë tij. Natën, trupat e vdekun janë transportue me
kamiona per varrim ase hjedhje në detë, dhe ushtarët që
duken se kanë qenë të tjerë nga rojet përcjellëse, të
plaguemin nuk e prishën dhe e dërguen në spital. Sot, ai
gjindet në Melbourne të Australisë.
SHQIPNIJA, VIKTIMË E PARË E KOMUNIZMIT
NDËRKOMBËTAR NË BALLKAN
Në lidhje me fatin e Shqipnisë, megjithëse Aleatet
Perëndimorë dhe Bashkimi Sovjetik kishin ba shpallje
zyrtare që sigurojshin pamvarësinë shtetnore shqiptare,
marreveshje të ndryshme midis ktyne fuqive, mbajtun në
Moskë, Teheran dhe sidomos në Jalta për rregullimin e
Evropës, mbas timit të luftës që ishte në realizim e sipër,
Shqipnija, dhe me përjashtim të Greqisë, i gjithë Gadishulli
Ballkanik u-caktuen si zona t’in uences së Bashkimit
Sovjetik. Me alë të tjera, Shqipnija ishte dënue a-priori me
u transformue në nji shtet komunist nën dominimin
suprem të Moskës.
Kjo vije politike shifej qartas si në vendet tjera
ballkanike, ashtu dhe në Shqipni nga fakti se, Aleatët
Perëndimorë përkrahën të ashtuquejtunën Lëvizje
Nacionalçlirimtare me anë të propagandës radiofonike
iluzioniste, me shpallje të ndryshme zyrtare, dhe mbi të
g j i t h a , m e d ë r g i m e m a s ive n ë a r m ë , u sh q i m e ,
veshëmbathje, medikamente, pije alkoholike, etj., ashtu
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dhe me kontribute nanciare periodike në lira orini
angleze, dorëzue së drejti krenëve komunistë shqiptarë nga
misionet angleze në Shqipni (shif librin "No colours or
crest” prej Peter Kemp, London, 1958) dhe burime tjera
angleze.
Siç asht thanë edhe ma sipër, qeverija e re me grupe
të ndryeshme anti-komuniste ndër rrethana të vështira,
mbrenda nji kohe relativisht të shkurtë, mujti të kalojë nga
gjendja llestare kaotike dhe pozita defensive në
kundersulme, jo vetëm në sheshin e propagandës me anë
të shtypit dhe të radios, por edhe të ulin valën e terrorit që
kishte ushtrue partija komuniste fare haptas mbi popullsinë
në qytete e krahina.
Edhe në sheshin e luftës me armë, komunistat pësuen
humbje të ndjeshme që ulën prestigjin e tyne sidomos
pranë rinisë shkollore dhe popullsisë në qytete dhe fshate.
Nji pjesë e dukëshme e të rijëve që ishin rekrutue me forcë
nga partija, lluen të kthehen pranë familjeve të tyne. Me
perjashtim të disa krahinave malore në qënder dhe në jug,
organet dhe akcionet e propagandes dhe të luftës
komuniste u-detyruen të kalojnë në klandestinitet.
Për sa i përket fuqizimit të luftes kundër lëvizjes
komuniste, megjithë përpjekjet e vazhdueshme të qeverisë
së re dhe të disa qarqeve me in uencë krahinore, ideja e
bashkimit të forcave të ndryshme nacionaliste të vendit,
hasi në vështirësi komplekse të pakalueshme. Me të vërtetë
se njaty nga llimi i vjetit 1944, u-krye nji riorganizim
fundamental i qeverisë që dukej të kishte pëlqimin në
heshtje edhe të grupeve kryesore të qëndreses nacionaliste,
mbasi personalitete që konsiderodeshin a ër me këto,
muerren pjesë aktive në qeveri, kështu Bahri Omari si
Ministër i Jashtëm, Kolë Tromara, Ministër i Kulturës dhe
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Propagandës, Spiro Muka, Ministër i Arsimit, Musa
Gjylbegu, Ministër i Botores.
Mirëpo, problemi i bashkëpunimit midis qeverisë në
kohën e okupacionit formal të Shqipnisë nga ushtrija
gjermane paraqiste edhe në këto çaste vendimtare për nji
Shqipni të lirë-demokratike, probleme të natyrës parimore
që lidheshin ngushtë edhe me idenë e komprometimit
personal dhe të organizatave që konsideroheshin të ishin
në luftë të qëndresës kundër zaptimit të huej.
Nga ana tjetër, ngjarjet e luftës së madhe lejshin me
kuptue timin e shpejtë të Aleatëve ndërsa armatat
gjermane në lindje, në perëndim dhe në hapësinën
ballkanike, dhe keshtu edhe në Shqipni dhe Kosovë, ishin
në tërhjekje sistematike të përgjithshme. Në këtë mënyrë,
qeverija e Tiranës që kishte kalue edhe disa ndryshime
tjera në verën e 1944-tes, sidomos mbas tërhjekjes dhe
kthimit në Kosovë të grupit kosovar, ashtu dhe mbarë forcat
e nacionalizmit shqiptar anti-okupacion, të cilat me
largimin e misioneve të luftës anglo-amerikane nga
Shqipnija, kishin pësue nji tronditje të thellë dëshprojse, e
humbën rastin e fundit për të krye nji koalicion të fuqive të
tyne. Koalicioni mund të kishte pasë shancë me ndalue
partinë komuniste me marrë fuqinë në shtet, ase s’pakut,
me marrë pjesë në organizimin llestar të shtetit shqiptar,
siç ka ndodhë në shtetet e “çlirueme" tjera në Evropën
juglindore, të cilat së shpejti me ndihmën e drejtpërdrejtë
të Moskës u-transformuen në shtete komuniste.
Në çastet e fundit të kësaj kohe kritike, njaty nga
mesi i Nandorit, 1944, antarë të qeverisë së shpartallueme
dhe teprica të njisive luftarake të sajë, ashtu dhe
formacione luftarake të grupeve nacionaliste antiokupacion dhe vullnetarë të krahinave të traditës, umunduen të krijojnë nji front të përbashkët të qëndresës
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kundër ushtrisë komuniste rreth qytetit strategjik të
Shkodrës, në pritje të shpresueme të zbarkimit të Aleatëve
Perëndimorë në bregdetin shqiptar. Kjo shpresë e fundit
nuk u-realizue dhe Shqipnija e braktisun në këtë mënyrë
fatale, detyroi pjesëtarë të qeverisë, personalitete politike
të njoftuna të qindresës nacionaliste anti-okupacion, ashtu
dhe krenë të traditës, të largohen me anë të detit për në
Itali, ase me anë të tokës, tue kalue nëpër Mal të Zi, Bosnje,
Kroaci, Austri për të arritë Italinë që gjindej në duer të
Aleatëve të Perëndimit.
Ndër këto rrethana tragjike radhët e rrymës së
quejtun nacionalçlirmitare erdhën dita-ditës tue shtue dhe
forcue. Të organizueme në brigada ushtarake të
diciplinueme, të indoktrinueme në kuptimin komunist, të
udhëhequn nga prapaskena nga agjentat permanent
jugosllavë, brigadat partizane, përveç ndihmës aktive
luftarake që i dhanë “vëllezërvet tonë jugosllavë" kundër
popullsisë shqiptare në Kosovë dhe Dibër të Madhe, ato
kaluen në nji ofensivë të pandalueshme në Shqipni të
mesme, të lindjes dhe të veriut, tue shtrue krahinat e seve
të traditës së Krajes, Matit, Dibrës, Lumës, Mirditës, Malsisë
së Gjakovës, Dukagjinit, dhe ma në fund, njaty nga fundi i
Nandorit, me marrjen e Shkodres. Shqipnija bahet
virtualisht viktima e parë e komplotit të Komunizmit
Ndërkombëtar në Gadishullin ballkanik.
Megjithkëtë katastro ë kombëtare, nji pjesë e madhe
e luftareve antikomunistë në Shqipni të mesme, në Mirditë,
Pukë, Malësi Mbishkodër, Lumë, Malësi të Gjakovës,
vazhduen për a ër 8 vjetë nji fushatë të heroizmit, të
vetmohimit dhe të trimnisë së pashembëll kundër regjimit
të terrorit komunist në Tirane që dështoi nga mospër llja
nga ana e botës së lirë.
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SUMMARY
KOSOVO 1941 - 1944 AND XHAFER DEVA
ALBANIA 1943 - 1944
These two articles present a detailed elaborate historical
account of the situation of the Albanian population in
Kosovo and Western Macedonia, in the former monarchist
Yugoslavia and the Albanian state during the period 1941 1944. After the defeat of Yugoslavia by the German Army
(1941), the greater part of Albanian populated lands were
reinstated as part to Che Albanian state, which at that time
was occupied by fascist Italy. The district of Mitrovira with
the towns of Vuçiterna, Podujeva and Novipazar, due to
Deva's e ort achieved an Albanian administrative
autonomy within the Serbian state, though under srict
German Army occupation.
During this time Deva suddenly emerged as a
personality of great human qualities, integrity and versatile
skill, destined to help the people to recover from the
hardship they had su ered during more than 20 year of
Belgrade rule. The people united under his leadership
throughout the trying time of German occupation, which it
must be stressed, was by far more friendly and fair toward
the Albanians than their previous rulers.
Deva was well prepared for this duty. He was born in
a prosperous business family in Mitrovica (Kosovo). Thanks
to his father'a wisdom, he and his brothers had attended a
Western school in Salonika, and afterwards he studied and
graduated from the prestigious American Robert College in
lstanbul, Turkey. His education was furthered by a year of
service in a Western-oriented Bank in Alexandria, E ypt
and nally at a busines-forestry school in Vienna, Austria.
Deva mastered perfectly many languages, including
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Albanian, Turkish, Serbo-Croatian and related slavic
languages, English and German. After his father's death, he
was entrusted with the main family business in Mitrovica.
In addition, he built and personally directed a modern
timber mill (see footnote) increasing his family's wealth.
After fascist Italy’s capitulation in September 1943,
the German Army quickly extended its occupation forces
into the Albanian-populated lands of Kosovo and Western
Macedonia, and further into the Albanlan state as well.
Berlin o cial by declared that the independence of the
Albanian state would be respected including the above
mentioned lands, that the German army would not
interfere in internal Albanian a airs and would leavee the
country at the end of the war.
This declaration pleased many nationalist circles in
Albania proper, particularly the Kosovo population. In
Albania, however, the anti-occupation forces, the
communist-led Natonal Liberation Front and the genuine
nationalist partizans, continued their struggle against the
Germans, the latter through in a somewhat more subdued
manner than against the previous fascist occupation. The
Albanian communist partizans, ghting under the banner
of the National Liberation Army, were in reality founded,
organized and rmly controlled by Yugoslav communist
agents. Deva knew well Belgrade's hegemonie aims toward
the Albanian nation as a whole. He was convinced that such
a tendency was inherent even in the Yugoslav communist
party. Thus Deva, with the strong backing of the Kosovo
population, was determinded to prevent the communist
take-over of Albania, which would inevitably bring it under
strict Yugoslav tutelage and consequently nullify the de
facto union of the Albanian population of former
Yugoslavia with the Albanian state.
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Together with some outstanding leaders of Kosovo,
Deva was instrumental in organizing a Convention in
Prizren, in mid-September 1943, represented by duly
elected delegates. It was called "The Second Lague of
Prizren”, thus linking it with the last century’s historic
"League of Prizren”, which had started revolutionary
movement for a united Albanian state, free of Turkish and
Slavic domination. The main task of the Second League was
to care for law and order and prepare the population of this
Albanian inhabitated land for defense of their national
rights.
The League also decided to assist Albania to form a
new legal Government. After Italy’s capitulation the
country was in a chaotic state caused mainly by the
communist partizans warfare against nationalist forces, in
the rst place against the Balli Kombëtar, the strong antioccupation National Front. For that purpose the League
sent a strong elected delegation to the Constitutional
National Assembly, which was held in mid-October 1943, in
Tirana. Here they solemnly declared that all their lands of
former monarchist Yugoslavia to be an integral part of the
State of Albania, a declaration approved enthusiasticelly by
the National Assembly.
Inspite of the confusion created also in this part of
the Balcans by the great war, the League managed for the
time being to keep order and disciplin within its territory.
The newly formed National Government in Tirana, in
which Deva as its Minister of Interior played an outstanding
part, was for a while quite successful in ghting the wave of
communist terror used by them systematically to intimidate
the Albanian people to surrender to their authority.
Towards end of 1944, the political and war situation turned
however entirely in favor of the communist forces in
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Albania and in Kosovo, mainly due to the fact of the moral
and massive material support by the Western Allies. Before
discontinuation of its activity, Deva as the chairman of the
Executive Council, handed over the League's o ce to a
commission of well-trusted non-political Prizren residents,
and sent a two-men delegation in the direction of Salonika,
Greece, hoping to present a memorandum to the Western
Allies Command explaining the historic facts of the
Albanian population strong defense strong defense against
a possible return of Yugoslav rule. The delegation could not
make any contact with the said Command because of
already strained relations of the latter with the communist
partizans in Northern Greece.
Thus, the nal triumph of international communism
in the Balcan states except Greece, according to the fatal
Yalta agreement, contributed to the restauration of the
multi-national state of Yugoslavia and the establishment of
a communist regime in Albania strictly dominated by Tito’s
Yugoslavia until 1948. The Albanian populations in both
countries went through a terror wave of major proportion
exterminating thousande of people similar to Solzhenitsyn
Gulagh-account and the present tragedy in Cambodia,
Vietnam and Laos.
Foonote: During the time of Deva's stay in Tirana as
Albania's Minister of Interior, the German Army
Administration Bureau (Heeresverwaltungsamt) in Serbia,
dismantelled and transported the said Timber Mill away
from Mitrovica without informing him. Deva never received
any compensation from the German Bundesrepublik,
allegedly because he was not a “Volksdeutscher" (of
German extraction).
Dr. Rexhep Krasniqi
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Kongresi i Lidhjes së Prizrenit në Mërgim

Si e njoha Xhafer Devën
Shkrue nga Ing. Agr. Ago Shero Agaj

N

ë vjetin 1924, në mbarim të udhëtimit t'im të parë
rreth e rrotull, mal në mal e grykë me grykë të
Shqipërisë, dola dhe në maje të malit të Bishtrikut
prej ku me dylbi kundrova me mall Kosovën.
Dashurinë për këtë vend m'a kishte mbjellë në shpirt
kur pothua isha hala ëmijë, Kolë Margjini, që po thua m'u
bë vellaj i math në Vjenë dhe më vonë do të bëhej profesori
martir i shqiptarizmës në Prizren, viktimë e
sllavokomunizmës. Ai dhe Dervish Hima më tregonin edhe
trimërit e Luanit të Dardanisë, Isa Boletinit, që ahere ish
bërë legjendë e gjallë në tërë Evropën.
Kur u bashkua me Shqipërinë Kosova në 1941, kishte
mbetur si provincë autonome nën Sërbinë pjesa më veriore
e Kosovës, Prefektura e Mitrovicës. Dhe bashkë me disa
shokë vendosëm të vejmë aty ku më tepër ishte nevoja si
vullnetarë dhe të tëre së bashku u nismë për aty.
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Këtu u pashë me Xhafer Devën për herë të parë.
Këtu më poshtë po përshkruaj çka më ka mbetur në ment
nga këto kujtime. Po shkruaj të vërtetën pa e zbukuruar
sikundër duhet t'i shkruaj një njeri që ka parasysh vlerën e
madhe që ka e vërteta historike. Shkruaj dhe si njeri në
moshë te kaluar, pra si njeri para Zotit. Zoti dhe kombi nuk
duhet të gënjehen. Shkruaj ç'di pa shtuar a pakësuar me
dije. Nëse ky shkrim do shkaktojë kritika, do të gëzohem t'i
lexoj sa jam gjallë që të mund të kthjellohet ndonjë
keqkuptim. Lajmëroj qysh tashti që në qoftë se vendin e
kritikës do t'a zërë përheqja (gossip-thashethema) atherë
ata e paçin për vete përheqjen se nuk do u përgjegjem, nuk
dënjoj t'a përziej emrin e pastër të Xhafer Devës me të tilla
shkrime.
KRAHINA AUTONOME SHQIPTARE
E MITROVICES NË 1941
Në Mitrovicë, qendra e Provincës autonome, shkuam
të gjithë na vullnetaret dhe vizituam Komitetin që drejtonte
çashtjet e Mitrovicës. Ky komitet përbëhej prej Ferhat Bej
Dragës, kryetar, Rexhep Bej Mitrovices dhe Bedri Bej
Pejanit si antare. Këta të dy të fundit ishin patriotë kosovarë
të përzenë qysh në vitin 1922 prej stuhisë serbe që u derth
mbi vëndet tona pas thyerjes së ushtrisë tyrke. Serbët ishin
larguar nga Kosova, Dardania e lirë shqiptare qysh nga
koha pas ardhjes së turqve dhe betejës historike në 1389 në
Fushën e Kosovës. U kthyen prapë në të pas largimit të
ushtrisë turke. Po të mbash këto ngjarje parasysh, kuptohet
fare lehtazi simpatia e kësaj popullate shqiptare për
Turqinë.
Të dy politikanet që përmenda më lart ishin të regjur
në politikë që në kohën e Sulltan Hamidit, kishin kaluar
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jetën e tyre në Shqipëri e jashtë saj nëpër Evropë dhe ishin
çrrënjosur nga vëndi i lindjes së tyre. Shtylla qëndrore e
papërkulëshme e këtij komiteti ishte Ferhat Draga, vëllaj i
vogël i Nexhip Dragës, por nuk kishte as kulturën as
inteligjencën e lartë të këtij. Ky burrë i pa epshëm kishte
qëndruar që në 1912 pranë popullit te vet që e admironte
për patriotizmin dhe qëndruarshmërinë e tij. E kishte
kaluar këtë kohë me përpjekje të vazhduara që e çonin
herë në parlament herë në burg. Për t’i bërë ballë të keqes i
kishte ngulur këmbët të dyja dhe ato të shkreta kishin
lëshuar rrënjë të thella si të një lisi dhe nuk shkuleshin
veçse po të shembje me top të gjithë lisin. Dhe kështu ngjau
siç do të shohim më vonë. Në pamje ishte krejt aristokrat
nordik, i gjatë, i hollë, ftyrë mprehët, okë verdhë me
gjithë moshën e kaluar, trup të drejtë dhe veshur me shije
të veçantë.
Komiteti na priti mirë po nuk na dha asnjë drejtim.
Provinca shqiptare me qendër në Mitrovicë përfshinte edhe
tri nënprefektura: Vuçiternin, Podujevën dhe Pazar i Ri
(Novipazar, Jenipazar) me popullsi me shumicë dërmonjëse
shqiptare. Shkaku që u shkëput prej Kosovës tjetër qenë
minierat e vlefshme të Trepçës e të Obiliqit për të cilat
Gjermania, sidomos gjatë luftës, kishte nevojë të madhe
dhe nuk munt t'i linte në dorën e Italisë që sundonte
Shqipërinë bashkë me Kosovën, pas bashkimit të të dyjave.
Autoritetet gjermane të nxitura energjikisht prej Xhafer
Devës i kishin akorduar kësaj province një autonomi
shqiptare e cila egzistonte në kartë por nuk ishte vënë në
zbatim për shumë arësye. Një nga këto ishte mungesa e
elementit shqiptar të pregatitur për administratë. Autoriteti
kryesor ishte Komiteti, po ishte po thuaj inefektiv për
mungesë energjije në punë dhe të kontaktit me autoritetet
ushtarake gjermane dhe të sesimit, sidomos pasi Ferhad
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Beu u emërua Këshilltar i Mëkëmbësit dhe jetonte më
shumë në Tiranë.
Atë që e kishte krijuar këtë autonomi, Komiteti e
kishte larguar nga bashkëpunimi. Arsyet: Xhafer Deva ishte
i ri, energjik, dinamik me kulturë të lartë AmerikanoGjermane, dhe talent politik-ekonomik të shquar. Të tjerët
kishin moshë të kaluar, kulturë e mendësi orientale, ishin
të huaj në vendin e tyre dhe nuk e kuptonin dot realitetin e
ndërlikuar etniko-politik të krahinës në alë. Shkaku që
vihej në dukje nga ana e tyre ishte reforma agrare.
Këto ishin njohurit e para që munda të mbledhë në
ditët e para të inaktivitetit tonë.
Në një nga këto ditë, agronomi Gjon Logoreci nga
Shkodra, vullnetar dhe ky, erdhi që në mëngjes dhe me
lajmeroi se në një salle të madhe bëhej një mbledhje dhe
me tha që të shkonim dhe na atje. Ngurrova në llim po kur
më njoftoi se atje gjykoheshin tre shqipetarë se gjoja kishin
shtirë pushkë kundër ushtarëve gjermanë, u ngrita e
shkuam.
Salla e madhe ishte mbushur plot e përplot dhe nuk
kishte asnjë vënt për t'u ulur. U pështeta në këmbë në
parmak të derës. Në krye të sallës ishte një podium ktej e
tejë sajë, në mes një tryezë e një djalë i ri i hijëshem dhe
elegant; në të djathtë tre fshatarë shqiptarë, të akuzuarit,
dhe në të mëngjër shtatë o cera gjermane. Njëri prej
o cerve bënte akuzën dhe i riu pranë tryezes përkthente
akuzën dhe përgjegjet e të akuzuarve.
Në llim më hoqi vrejtjen përkthimi shumë i dobët
dhe më shtyti të mbaja vesh mirë. Dhe u habita. Më vone u
tmerrova. Në një gjyq ku mvarej jeta e tre shqiptarëve
përkthimi ishte krejtësisht i gabuar. O cerat vinin duke u
ashpërsuar dhe fshatarët duke u mërzitur. Nuk munda të
durojë më dhe thirra me zë të lartë gjermanisht: "Përkthimi
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është i gabuar. Këtë thirrje e përsërita dhe dy-tre herë të
tjera. Trupi gjykues u kthye nga dera, më panë me dorë të
ngritur, u habitën me atë nderhyrje të pa pritur dhe të pa
rregulltë dhe më ftuan pranë tyre. Mbasi u paraqita vetëm
me emër më pyetën nëse une e dija mirë shqipen. Pasi ju
shkoqita shkurtimisht se kush isha më pyetën nëse
mundesha të bëja unë përkthimin. Pranova dhe pasi u
betova, u vendos që të llojë gjyqi që nga kreu. Kërkova që
përkthimin tim t'a kontrollonte Gjon Logoreci që e dinte
mirë gjermanishten dhe e paraqita. Shtova se dhe nje burrë
tjetër në sallë duhet t'i dinte mirë të dy gjuhët por unë nuk
e njoh dhe nuk e ftoj të marrë pjesë në kontrollimin e
përkthimit, por e ftoj që sa herë që përkthimi të mos i
duket atij preciz (i përpikët) të ketë mirësinë të dalë e të më
kundërshtojë. I dhashë rëndësi të veçantë alës i përpikët.
E ftova në këte mënyre të panjohurin se vura re që, gjatë
përkthimit të gabuar të mëparshëm, ishte bërë nervoz,
vetullat e syzat i uturonin lart e poshtë, ndriçte dhëmbët si
një tigër gati për t'u hedhur kundër dikujt. Ky zemërim
duhej të vinte vetëm nga përkthimi keq dhe ai duhet t'i
dinte mirë të dy gjuhët.
Procesi nisi përsëri që nga llimi, shqiptarët dualën
të pafajshëm dhe më falënderuan përzemërsisht në atë
mënyrën e tyre të thjeshtë. Populli në sallë u ngrit në
këmbë nga gëzimi. Po ajo që më gëzoi mua qe knaqësija që
treguan gjermanët. Dukej që ata nuk kishin mëri dhe nuk
dëshironin që të denoheshin shqiptarë të pafajshëm. Kjo
tregonte se ata ishin burra pa të keq, jo vetëm, por dhe që
nuk dëshironin një armiqësi me shqiptarët të cilët i quanin
popull mik dhe mirënjohës. Ata e kishin shpëtuar kosovarin
nga shtypja e gjatë dhe e egër serbe.
I vetmi nga grumbulli i vullnetarëve nga Shqipëria
(agronoma, veterinarë, doktorë, mesuës, nëpunsa nance
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etj.) që ju ngarkua një detyrë nga ana e komitetit qe Vehbi
Frashëri, djali i parë i Mehdi Frashërit, që ishte hala në
Tiranë, i ruajtur por i internuar më vonë në Itali. Ky dhe Ali
Draga, djali i parë i Ferhat Dragës, u dërguan ne Belgrad si
përfaqesues të komitetit. Te tjerët silleshin rrotull pa asnjë
punë.
Prej këtyre përfaqsuesve erdhi telegrami se në
parlamentin serb bëhej zhurmë e madhe dhe ankime se
shqiptarët e provincës autonome të Mitrovicës paskeshin
djegur një fshat serb dhe vrarë e masakruar civilë serb.
Natyrisht, ankime të mëdha kishin bërë edhe pranë
komandës gjermane.
Komiteti shqiptar më ngarkoi mua të shkoj ne vend
dhe të hetoj se si qëndron e vërteta. Ju thashë se une isha
agronom dhe jo hetues dhe veç kësaj isha i huaj e nuk dija
as rrugë as vendin ku të veja. Më kot. U nisa me një
automobil shkatarraq drejt nje fshati që ishte në ku të
rrethit të Kurshumlisë, pra në ku të provincës tonë.
Pa vatur në fshatin e djegur, në rrugë duke ikur u
poqa me qerre të ngarkuara me ëmijë e plaçka shtëpije që
largoheshin nga fshtati. Të gjithë këta të mjerë ishin
shqiptarë dhe fshatin e tyre e kishin djegur çetnikët serb
dhe asnjë katund serb nuk ishte shqetësuar prej shiptarëve.
Më thanë se djegësit ishin prej çetave të Vojvodës Kosta
Peçacnit. U ktheva me fotogra ra dhe raportova të
vërtetën. Komiteti kërkoi që këtë raport t'a përktheja në
gjermanishte dhe t’ia paraqitja personalisht Komandës
Gjermane në vend. Komandanti Rittmeister Friedrichs, më
priti mirë, këndoi raportin t'im dhe më ç’faqi kënaqësinë e
vet për saktësinë e vërtetsinë e raportit. Kur pa se unë u
habita sesi ai kuptoj e besoj përmbajtjen e raportit më dha
të shikoja një raport tjetër që po thuaj ishte një për një si
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imi por me hollësira më të shumta. Nënshkruesi: Xhafer
DEVA.
Komandanti pasi më falënderoi për raportin tha se
tash doli e drejta në shesh dhe se ai do te dinte te mbronte
të drejtën atje ku duhej, por shqiptaret duhet të qetësojnë
popullin që të mos ngjajnë ngatërresa me serbët. I thashë
se une jam i huaj dhe se kryetari i komitetit mungon.
Prandaj, do të na duhet perkrahja e zotit Deva por unë nuk
e njoh dhe do të më duhet kohë të marr kontakt me te. Në
këtë kohë hyri në zyrë një civil shtat mesatar, fytyrë ashpër,
hesmer me veshje e paraqitje të thjeshtë. Komandanti m'a
paraqiti: DEVA. Atëherë, menjëherë, zbritëm në një vend të
qetë të kafes dhe lluam bisedën, dhe të njiheshim.
Mënyra e shprehjes së tij e hapët, precize, serioze pa
droje e prapamendime bëri t'a pyesja nëse ai ka arsye të
tjera për mos bashkëpunim me Komitetin përveç moshës,
kulturës dhe mendësisë së ndryshme dhe ndoshta edhe
rivalitetit dhe ai m'u përgjegj troç sipas karakterit tij se, një
arsye kryesore ishte moskuptimi i realitetit nga ana e
Komitetit si p.sh. çështja e reformës agrare të zbatuar me
kohë nga ana e qeverisë serbe. Dihet se qe e padrejtë e në
dëm të popullit shqiptar dhe se duhet të ndreqet kur t'i vijë
koha, por sot nuk eshte koha per t'a anuluar atë reformë.
Do të na kthejë qeverine serbe kundër nesh me të gjithë
fuqinë e saj dhe kjo do të ketë dhe përkrahjen e autoritetit
gjerman që nuk dëshiron ngatrresa politike, sidomos kur
ato sjellin dëme ekonomike duke pakesuar prodhimet
bujgësore. Në këtë kohë lufte prodhimet bujqësore kanë
rëndësi të veçantë.
“Per t'a tuar këtë autonomi shqiptare unë kam
punuar më parë se kushdo tjetër por mbeti në kartë. Ju
vullnetarët erdhët të gjithë burra jo vetëm me entuziazëm,
por edhe të kuali kuar. Ç'u bë? U latë kafeneve. Disa nga ju
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u dëshpëruan e u kthyen në Shqipëri. Ku do i gjejmë ne ata
prapë, me kë do e organizojmë administratën shqiptare? E
pe vetë zotësinë e njerzve tanë kur gjykoheshin fshatarët e
pafajshëm.”
Kështu, në këtë mënyrë, vazhdoi të qante hallin e
vendit të vet me dëshpërim dhe mua m'u mbush mendja që
ky ishte burri i kohës, burri që na duhej. Pasi më premtoi
përkrahjen për një mbledhje të popullit u ndamë si miq.
Miqësija e lidhur në atë kohë të rëndë në skajin verior të
Atdheut tonë vazhdoi gjersa ai mbylli sytë për jetë në skajin
perëndimor të Sh.B.A. Të nesërmen u bë nje mbledhje e
madhe e popullit në një sallë të madhe të një hoteli me
qëllim që të ftoheshin gjakrat e ndezura prej akcionit të
shëmtuar të çetnikëve.
Në një vend të ngritur përpara shumicës së popullit
doli Ibrahim Lut u dhe lloi alimin në gjuhën serbishte.
Nuk e kuptova arsyen pse përdori gjuhën e huaj para
popullit shqiptar. Ishte pse ishte mësuar t'a përdorë këtë
gjuhë si sekretar i organizatës muslimane me qendër në
Bosnje apo kishte nonjë qëllim politik për të ardhmen? Nuk
di të them po efekti qe i menjëhershëm dhe i ashpër:
populli u ndez, u ngrijt në këmbë duke bërtitur: folë shqip,
shqip... Dikush tjetër thirri: le të ase ai që vate në vendin e
ngjarjes dhe e pa gjendjen me sytë e tij. Emrin nuk ja dim
po e shof pranë teje. Një tjetër thirri: e quajnë AGAJ.
Rexhep Beu më shtyti përpara e më tha frengjisht:
“Del, fol, shpëto sa të mundesh.” Dola, fola, përshktova
ngjarjen dhe premtova - pa autorizim se të dëmtuarit do të
ndihmohen e do të shpërblehen. Populli u qetësua sidomos
pas premtimit të ndihmës e shpërblimit të të demtuarve
dhe une, Labi, u bëra më popullor në Mitrovicë e në Llap
dhe në autoritetin gjerman.
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Prej këndej shkuam në një darkë të shtruar për nder
të komandantit të qarkut dhe o cerave tjerë gjermanë. Pas
darkës o cerat i thane komandantit se, për të vatur punët
mbarë duhet që Zoti Agaj të jetë Prefekti i vendit.
Komandanti dha pa hezitim pëlqimin e tij dhe pyeti
Xhaferin i cili tha: Jam plotësisht d’akord. "Pasi i
falënderova të gjithë thashë se mund të merrja këtë barrë
përsipër vetëm e vetëm nëse ata mund te me epnin besimin
e plotë në mënyrë që të plotësoj administratën në të gjitha
degët e saja me shqiptarë kompetent kudo që t'i gjej. Veç
kësaj, zotni Deva do të më japë alën se do të bashkëpunoj
përhera me mua dhe me Komitetin. Natyrisht do duhet të
marr edhe pëlqimin e Komitetit, pasi nuk e di seç mendim
kanë ata dhe populli për mua. Qark komandanti tha se me
sa di ai, simpatia e populit ishte e tuar me rastin e të dy
mbledhjeve kur kisha dalë para popullit. Si ata si Xhaferi
me siguruan besim të plotë dhe u ndamë si miq.
Xhaferin e ftova të nesërmen të vinte në Komitet, ku
do të kërkoja prej tyre pëlqim, besim e dorë të lirë. Në
kohën e caktuar Xhaferi erdhi dhe në prani të tij i raportova
Komitetit gjithë bisedimet që patëm ditën e kaluar. Ju
kërkova mendimin e tyre dhe pasi ata e pritën me gëzim
marrëveshjen me Komandantin, lluam nga emërimet e
reja. Ndër këto mbaj mend Shefqet Shkupin si kryetar gjyqi,
Kudret Kokoshin si prokuror, e të tjerë të gjithë të ardhur si
vullnetarë dhe kompetenta nga Shqipëria. Komandant te
gjandarmarisë emruam Bajazit Boletinin, djalin e Isa
Boletinit, duke e lartësuar prej kapitenit në major. Emrin
tim si prefekt e shënoi vetë me dorë Rexhep Beu pasi u
pëlqye prej të gjithëve me përjashtim të një zotnije që
propozoi veten duke thënë se kishte studiuar në Zagreb e
Çekosllovaki dhe e dinte sllavishten mirë.
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Filluam nga puna dhe këtu duhet të them se ka qenë
një ndihme e madhe Kadri Vasili i bejlerëve të Borshit si
sekretar i im. Ai kishte eksperiencë administrative, dinte
serbishten me shkrim e këndim. Xhaferi dhe Bajaziti ishin
nate e ditë pranë meje gjersa të tri nëneprefekturat u
plotësuan me elementet më të mirë që mund të gjendeshin.
Te tri nënprefekturat ishin: Pazar i Ri, Vuçiterni dhe
Podujeva.
Sapo u krye ky organizim, u vum para një prove të
rëndë. Ishte ramazan dhe komandanti Wildermut kish ftuar
për iftar Xhaferin, Bajazitin dhe mua. Ndërsa ishim në
darkë, morëm lajmin se pararoja e divizjonit të gjeneral
Mihajlloviqit kish sulmuar postin e gjandarmerisë shqiptare
në Banjskë.
U vendos që të dërgohej ajo fuqi e paktë që ndodhej në
vendin e ngjarjes dhe të kërkohej ndihmë nga populli
fshatar. Njëkohësisht u kërkua prej Komandës gjermane që
të epte urdhër menjëherë të gjitha zyrave dhe komandave
të tyre të mos pengonin fuqitë vullnetare shqiptare të
armatosura, në rast se binin në kontakt me to. U nisën
lajmëtarë në kambë e me kuaj për në fshatrat e a ërta. U
lajmëruan rrethet me çdo mjet që kishim. Urdhëri qe:
Burrë për derë që ka armë të paraqitet sa më parë para
Prefektuës, natë ose ditë qoftë se na sulmon Drazha
Mihajlloviqi. Ky urdhër u lëshua masandej pas motos së
Kosovarve: "O burra, që me shtatë e me shtatëdhetë kundër
shkaut se na sulmoi."
Na kishte zënë gjumi me kokë mbi tryezë të punës
mua, Kadrinë dhe Xhaferin kur u zgjuam nga një zhurmë e
madhe: ishte zhurma e karrocave katër rrotash të
tërhequra në kalldrëm nga dy kuaj që vinin me shpejti.
Karrocave u ishin hequr drrasat me të dy anët dhe burra të
armatosur kishin zënë vend në këmbë më të dy anët dhe
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me grykat e pushkëve përpjetë. Vullnetarët e parë u sosnë e
na zbritëm përpara portës së prefekturës. U përshëndetëm
dhe i drejtuam në anën tjetër të urës.
Në këtë kohë një dorë gushkuqër të komanduar prej
Nëntogerit Mehmed Gradicës, i emëruar rishtas, arriti në
Banjskë dhe me sulm të tërbuar, si vetëm burrat e Llapit
mund ta bëjnë, e zunë ditën në drekë postkomandën dhe
pak ushtarë të Drazhës mundën të shpëtonin. Kufomat e
gjandarmëve tanë të vrarë nga çetniket nuk ishin varrosur
hala po qenë hedhur së bashku pranë rrëkesë pasi u ishin
prerë hundë e buzë e bërë tjera shëmtime. Pasi u
fotografuan, u varrosën. Më tejë u varrosen dhe çetnikët
serbë, por të pa cenuar.
Kurrë nuk kam mundur të kuptoj këtë zakon të
shëmtimit të armiqve të vrarë nga ana e serbëve. Feja
krishtere nuk e lejon dhe besoj se do të jetë trashëgim i
kohëve pagane sjellë prej stepave të Azisë. Një o cer serb
më ka treguar se edhe mbretin e tyre Aleksandër
Obrenoviqin dhe të shoqen e tij Dragen kështu i kanë
shëmtuar kur i vranë, edhe me keq akoma, por nuk mund
të shkruaj më tepër (1908).
Në grykën e Ibrit të sipërm që vjen nga Kollashini i
vjetër, 20 30 km larg Mitrovicës, arritën trupa të tjera të
divizjonit serb dhe u përleshën me fshatarët tanë po nuk i
zunë dot në befasi. Atje nisëm vullnetarët tanë. Në kodrat e
Bobit përtej një përroi që derdhet pak më poshtë në Ibër
arritën shpejt në ndihme të fshatarëve vullnetarët që nisëm
dhe aty u ndenjë një përpjekje e ashpër e pa prerë. Atje na
u desht të venim vet për t'a parë gjendjen më mirë dhe për
t’u shpurë shek e ushqim.
Herët në mëngjes u nis nën Komanden e Asllan
Boletinit një karvan me 5 6 karroca të ngarkuara me
ushqim e shekë i percjellë prej 10 vetave të armatosur. Me
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vonë u nisëm Xhaferi dhe unë bashkë me rojen time, një
burrë që nuk i kishte qejf alët dhe preferonte akcionin,
hypur në kuaj. Largësija ishte e madhe (vajtje-ardhje 50 60
km.) dhe duhesh të nxitonim. Vonë e kuptova që një
vrapim pa marrë parasysh gurth e hendek për Xhaferin e
pa mësuar në kalë ishte një torturë, por nuk kisha ç’të bëjë.
A ër ballinës u takuam me një burrë që largohej qetësisht
nga lufta. E ndala. Ai nuk më njifte, po gjandarmi i dha
spjegime dhe pasi e pyeta se, pse largohej nga lufta ai nuk e
hapi gojen, po më dorëzoi dyfekun. Ishte një markë e vjetër
që nuk e kesh parë as dëgjuar kurrë dhe më tregoi dhe
gjerdanin pa asnjë shek. "Zotni, më tha, ata pak shekë që
kisha i kisha ruejtun për ditë të keqe. Dita erdhi dhe une i
zbraza në mish te hasmit. Tash nuk vlej ma tepër se një
grue."
Më tej u takova me një tjetër që largohej e më tregoi
armën e tij të cilën e mbaja mens se në foshnjërine time e
mbanin barinjtë tanë në stan e në dhomë. Dhe ky pa asnjë
shek. Nga dëshpërimi do të ishim kthyer se m'u mbush
mendja ne luftën e kishim të humbur, por gjëmimi armëve
sa vinte po afrohej dhe kuptohej se tanët ishin duke u
tërhequr. Kthimi prapë i yni në këtë kohë ishte jo vetëm
turp, po do shkaktonte dhe panik. I lëshuam kuajt me vrap
dhe arritëm tek luftëtarët e parë që ishin mbledhur në një
shesh në mes të përroit e të rrezes së kodrës. Në maje të
kodrës praparoja luftonte hala dhe dëgjoheshin krismat e
armëve të gjata dhe gjëmimi i bombave të dorës që
përdornin serbët. Pa zbritur nga kali i drejtova të
mblidheshin rrezes së kodrës ku ishim më të ruajtur. Një
burrë i lashtë që kishte parë luftime të shumta u thirri: "A
nuk u thashë ma parë or djelm që atje duhesh të
mblidheshim?"

Na përshkruan përpjekjen ll e për pë që në llim
dhe na u ankuan për mungesë ushqimi e shekësh. Nuk
donin të na besonin. Nuk donin të besonin se kishim nisur
atë që ata kërkonin. Për t'u mbushur mendjen i larguam
kuajt dhe u ulëm në shesh bashkë me ta. Pakë me vonë u
pa që çohej një pluhur në drejtim të qytetit dhe fshatarët u
shpërndanë dhemzunë prita. Në atë kohë u shqua një
kalorës që vinte me vrap për të na lajmëruar se karvani po
vinte i pa prekur e mërzitur prej askujt. Një orë më vonë
arriti Asllan Boletini me karvanin. Ushqimi u shpërnda
gjithashtu dhe shekët. Luftëtarët muarën frymë. U
ngjallnë, dhe u nisnë përsëri të ktheheshin nga ana e
armikut. Më parë i porosita që t'i kursenin shekët se i kemi
të pakët. Sa për bukë djath e mish të mos mërziteshin se do
t'u vinte regullisht dhe për çdo dy ditë. M'u duk sikur e
kuptuan por ata me të hedhur përruan me atë anë, muarën
brinjën përpjetë dhe lluan një bërtitje të madhe duke e
sharë shkiaun e duke e thirrur në bejleg. Nisën të zbraznin
armë në erë. Instinktivisht u nisa vrap me kalë pas tyre po
pas pakë e pashë që ishte mundim i kotë se ata ngjiteshin
brinjes si dhi të egra ku unë as në kalë e as në kembë nuk
ngjitesha dot.
Sidoqofte lufta u ndez prapë dhe armiku lloj të
tërhiqej. Gjatë gjithë ditës i vura re Xhaferit, djalë qyteti që
nuk kish ngarë me vrap mbi gardhe dhe hendeqe me kalë
dhe nuk kish parë përpjekje me armë, nuk kishte dëgjuar
plumba t'i vërshëllinin veshëve: asnjë ankim nga lodhja mbi
kalë, asnjë tronditje nga plumbat.
Ky udhëtim na dha të kuptojmë se duhej organizuar
sa më pare nozullimi. Duhesh gjetur fondet, përpara se çdo
gjë tjetër. Pastaj çështja e armëve dhe shekëve ishte
problem i vështirë se nuk kishim ku e kujt t’i drejtoheshim.
Punën e fondeve dhe të ushqimit Xhaferi e zgjidhi që ditën
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e nesërme: mblodhi pari e tregëtarë dhe zgjidhi më parë
qesen e tij dhe pastaj ju drejtua të tjerëve të cilët pa
ngurrim kontribuan në krijim të fondit. U thirrë furraxhi e
kasap dhe qiraxhi transporti. Asnjëri nuk ngurroj të merrte
pjesën që i takonte përsipër dhe gjatë tre muajve të luftës
asnjë nuk qaloj.
Mbeti çeshtja e armëve dhe shekëve. Shumica e
armëve të luftëtarve tanë ishin të ushtrisë sërbe. Nje depo e
tillë armësh që ruhesh prej ushtrisë gjermane u hodh në
dorën tonë.
Në këtë kohë armiku arriti deri në Kopaonik, malet e
larta në verilindje të Mitrovicës, dhe prej andej po të mos
ndalej mund të kalonte në Llap, duke formuar kështu një
gjysmë harku. Balli i luftës kështu u zgjat dhe armët nuk na
mjaftonin. Burra të zotët e luftës që digjeshin nga dëshira
për të marrë pjesë në luftë kishim plot. Me një letër të
dërguar me njeri nergut ju drejtova Ferhat Dragës ne Tiranë
duke i kërkuar që të ndërhynte ku duhej per të na siguruar
armë italiane në sasinë e duhur. Na dinim me siguri që
çetnikët në Mal të Zi pajiseshin me të tilla armë prej
ushtrisë Italiane. Nuk na erdhi asnjë përgjegje. Xhaferi
organizoi nje farë lloj kontrabande armësh nga zona
italiane po prapë nuk bëhej dot ballë masi armiku sulmoi
dhe Pazarin e Ri. Ndërlidhja me këtë qytet shkonte nëpër
Rrogozinë, një grykë e keqe për një pjesë dhe - ç’ish më keq
- e banuar prej serbësh. Sigurimi i kësaj rruge ishte jetësor
për të mbrojtur atë qytet dhe na hoqi mjaft luftëtare si roje
të përherëshme.
Bajrami i parë kaloi dhe po afrohej i dyti dhe tanët
ngelën nëpër llogore dhe nuk tundeshin, po koha e ftohët
po afrohej dhe ne kishim përballë një ushtri të rregullt dhe
të furnizuar mirë. Çetnikët ruheshin te mos cenonin
stacionet e ushtrisë gjermane dhe tërë fuqinë e tyre e
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hodhën për të shkatërruar krahinën e Mitrovicës dhe
autonominë e saj.
Në këtë gjendje të keqe vendosëm të kërkojmë
ndihmën e Drenicës, krahinës më të njohur për trimëri, e
cila ishte a ër nesh por në zonen italiane. Patëm një takim
te fshehtë në Drenicë me Shaban Polluzhën. Ky ishte një
vigan kokëlidhur si Rugovasit dhe fytyrë ngrysur espresjoni
të cilës nuk të lejonte të ja bëje alën dy. Na dha alën se do
vinte vetë me aq burra sa të kishin armë. Na u kthyem po
atë natë e pa u diktuar prej italijanve.
Shabani nuk vonoi dhe lëshoi kushtrimin e
kosovarëve. "Burra që nga shtatë e shtatëdhetë, kundër
shkaut.” Ai deshi të kalonte ku rin më të a ërt po gjeti
kundërshtim dhe pengim nga ushtria italiane. U kthye
përpjetë një mali e doli në Kollashin, u godit me çetnikë të
vendit, i vuri përpara dhe në këtë rast u dogjën 4 5 shtëpi.
Na nuk dinim gjë mbi ardhjen e Drenicarëve në
malet e Kollashinit dhe u nisëm për në një fshat anës Ibrit
(aty ku bashkohet Sitnica me te), ku kishim ankime prej
popullatës serbe se gjandarmeria jonë sillej keq me ta. Atje
na doli një mësuese e re dhe u ankua se gjoja një gjandarm
e kishte përdhunuar. U tmerrova se e dija që gjermanët
përdhunuesit i dënonin me vdekje dhe kishin pushkatuar
një o cer të ri gjerman në Vuçitërnë për një faj të tillë, me
gjithë se ai qe provokuar prej femrës. Nuk kishim menyrë si
t'a mbulonim fajin se me ne bashke ishte një o cer gjerman
dhe shoferi.
U thirren dhe u rreshtuan para mësueses 10
gjandarmë të stacionit: djema të rij, të pastër e të hijëshem.
U tmerrova dhe më shumë kur m'u kujtua se ne zonën
italiane me shtytjen e ndonjë organizate sllave, bilem dhe
të priftërinjve sllav, vajzat e gratë e bukura Malazeze ishin
vënë në dispozicion të o cerëve italianë me qëllim që t'i
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nxitnin kundër shqiptarëve dhe ia delnin qëllimit shumë
mirë.
Nuk dija ç’të beja dhe llova një alim gjermanisht
që t'a kuptonin gjermanët dhe Xhaferi e përkthente në
serbishte. Vura në dukje marrinë dhe lakminë e cila prej
më shumë se njëmijë vjet i kishte hedhur në luftë e
giakderdhje të paprera dhe hala nuk kemi kuptuar se sa të
kota qen këto barbarizma. Të kota, të pa mend se, dhe pas
kaq shekujsh armiqësi, të dy popujt ishin gjallë se gjallë dhe
gati të therreshin prapë me shoshoq. A nuk ka ardhur koha
që t'i vëmë gjishtin kokës dhe të përpiqemi të jetojmë si
fqinjë të mirë? Më vrave sot do të vras nesër. Krishti thotë
duaje fqinjin si veten tënde dhe na bëjmë të kundërtën.
Kështu fola dhe më gjatë. Vura re se disa fshatarë serbë
bënin kryq kur zura në gojë Krishtin. Këtu Xhaferi lloi një
hetim mbi një ankim tjetër të mësueses se gjoja shqiptarët e
ardhur nga Drenica kishin vrarë, perveç të tjerëve, edhe një
poet të njohur të Kollashinit,mtë cilin Xhaferi e njihte mirë.
Vrasja sikur na qenkej bërë para katër ditëve kurse Xhaferi
kish marrë në atë mëngjes një letër prej poetit dhe ja dha
mësuesës ta këndojë. Ajo u zverdh dhe mua më erdhi gjaku
në vend. Në atë çast e ftova t’i vinte gjishtin gjandarmit
fajtor kur ata qëndronin në këmbë si shkëmbi dhe pa
drojtur. Po ajo nuk ja vu gjishtin askujt: nuk e di a për
shpirtmirësi se ajo e dinte që fajtori do pushkatohej në
vend, apo u trondit se i doli rrena tjetër në shesh.
Nje lukuni serbësh qe mbledhur gjatë kësaj kohe dhe
dëgjonte me kujdes e kurreshtje, por pa nxjerrë zë as për
mirë as për keq. Perdora alën lukuni se serbi më i thjeshtë
ka nje natyrë komplekse: qen dhe ujk. Para autoritetit
qëndron me atë kësulen ushtarake të shëmtuar në dorë,
përulur, i bindur, por me rastin më të parë bëhet ujk i
pangopur për gjak. Po dhe ky ujk është melez i përzier me
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gjak çakalli se ujku shumë rrallë mbyt me shumicë kurse
çakalli kur gjen rast mbyt deri sa të lodhet.
Në një pijetore të vogël të fshatit, u mblodhëm të
festonim shpëtimin e një të riut, por s’patëm fat se arritën
2 3 qerre të ngarkuara me pleq, plaçka dhe ëmijë që nuk
ecnin dot. Pas e para qerreve ecnin në këmbë pak burra e
më shumë gra e vajza: ishin shqiptarë që iknin nga vatrat e
tyre se në një vend a ër Sllatinës ishte thyer fronti i jonë.
Me shpejtesi u nisëm për t'a parë gjendjen, po te ura na
ndaluan rojet tona të ures, masi më tejë ishte rrezik po kur
na e nisëm vazhdimin e rrugës, hypën dhe ata duke
qëndruar në këmbë, në shkallë të automobilit tonë. Pak më
tej, në një bërryl kur rruga largohej prej lumit, ramë në
prite. Plumbat e mitralozit e të armëve të gjata vinin nga
ana e mëngjër përtej lumit dhe u befasuam keq se, nuk
dinim që armiku ishte hedhur dhe përtej lumit. Zbritëm si
rrufeja nga automobili. Vetë u shtriva në hendek të xhades
dhe rrëmbeva dhe Xhaferin me vete. O ceri gjerman dhe
shoferi bënë të njëjtën gjë. Kapiten Hysniu dhe gjandarmët
gëndruan në këmbë dhe hapën zjarr. I fola kapitenit të
zinin vend dhe të kursenin shekët. Më kot. Rojës t'ime i
tregova një vend më të përshtatshëm, por ai m'u përgjeq se
nuk mund të largohej e të më linte mua vetëm. Pas një copë
here kapiten Hysniu me pyeti ç’të bënin se shekët po
sosen. Desha t'i thoshe se ç'fare urdhëri pret tash prej meje
kur nuk më dëgjove më parë, por t' hiqja vrejtjen në këtë
rast m'u duk pa dobi. I thashë që një pjesë e jona të
vazhdonte përpjekjen dhe tjetra të zbriste poshtë në anë të
lumit, të zërë vend pas pemëve të mëdha dhe të hapë
zjarrin në mënyrë që të mbrohet pjesa e dytë kur t’zbresë
poshtë dhe ajo. Nuk deshi të printe i pari dhe deshi te
qëndronte me pjesën e dytë që kishte më shumë rrezik. U
ngrita por plumbat erdhën si bresher. E pashë që palltua e
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madhe e zezë që kisha veshur përbënte nishan të mirë. E
hoqa dhe u ngrita prapë: asnjë plumb, Veshja ime kishte
ngjyrën e murme si të shkëmbit ku isha pështetur. Vrapova
me grupin e parë dhe arritëm pa u qëlluar në buzë të lumit.
Pasi u hap zjarri aty e u kthye kujdesi i armikut, vrapoi dhe
grupi i dytë dhe u bëmë bashkë në vend të mbrojtur. Na u
tërhoqëm dalë nga dalë e pemë pas peme kurse shoferi
barkas e nëpër shkurre arriti tek automobili, hypi, e ktheu
dhe arriti jashtë pritës ku e prisnim.
Xhaferi ishte ai që kishte këmishën më të pastër se e
kishte veshur atë ditë dhe duke e grisur atë i lidhëm plagën
në krah një gjandarmit dhe gërvishtjen time. O cerit
gjerman i kishte shpuar një plumb hundën tej e tej dhe me
shamira të pastra e mbante gjakun se nuk kishte mënyrë se
si te ja lidhnim plagën. Edhe në këtë përpjekje Xhaferi u
tregua burrë i pa tronditur, megjithë që si ai dhe unë ishim
po thuaj sehirxhi të ekspozuar mbasi hendeqet e xhadeve
të atjeshme ishin shumë të cekët.
Që atë ditë u binda se, një burrë i tillë me aq cilësira
të rralla, ishte gjynah të rrezikohej, dhe nuk e mora më me
vete kur shkoja ne front dhe ikja fshehurazi prej tij. E
ç’mova si njeriun më të vlefshëm që kishte për të lojtur
rolin me më rëndësi në Provincën Autonome të Mitrovicës
dhe kurrë nuk më shkonte ndërmend roli që luajti ai me
vonë në Shqipëri.
Si Xhaferin doja të ruaja njëlloj edhe Asllan
Boletinin, djalin më të ri të Luanit të Dardanisë, Isait të
paharrueshëm. Ky i kishte ngjarë babës se vet si në pamje
dhe në vetija. Sa po kishte mbaruar universitetin, më duket
në drejtësi, u lëshua në ballin e luftës dhe mori komandën e
nje sektori. Nuk u ruhej vështirësive të luftës, jetonte në shi
e në borë, ngrënë e pa ngrënë bashkë me luftëtarët pa asnjë
privilegj. Fshatarët e vuajtur nuk mund t'i thoshnin atija:
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Na sjemi si jan ata
Ndarë leshërat si gra
Rruar e qethur qime e mustaqe
Duke hedhur miell në faqe.
Ai veç kësaj hidhte edhe baltë, pluhur e barut në faqe më
mirë nga ata vetë. Sytë e tij të mëdhenj e plot akë
premtonjëse nuk më dalin nga mendja. E as guximi i tij në
përpjekje. Ishte Isai i përtëritur. Gjeta mënyrën dhe e
transferova në një sektor më pak të rrezikshëm se ai i
Kopaonikut.
Ndihma që na erdhi nga Drenica e komanduar prej
vetë viganit Shaban Polluzha, na vuri në gjendje të
kundersulmonim. Kundërsulmi u bë kosovarçe: Në këmbë
me zhurmë e me sharje të rënda, për armikun. Për
shqiptarët sharjet janë të rënda po serbët i kanë përherë në
gojë.
Armiku u thye e u zhduk nga krahina jonë po Drazha
vetë shpëtoi po la kalin në vend. Nga depot që zumë u pa se
ata furnizoheshin nga anglo-amerikanët gjer tek krypa,
sheqeri, çaji, të cilat ishin në të njëjtat trasta te vogla siç i
shohim këtu nëpër kafenera.
Më duhet të përmend edhe një ballinë tjetër ku as
unë as Xhaferi nuk muarëm dot pjesë personalisht se ishte
larg e nuk mund të largoheshim për shumë ditë nga
qendra. Pazari i ri ku u bënë përpjekje shumë të rënda pasi
ushtria e Drazhës ndihmohej edhe prej popullatës serbe të
shumtë të rretheve. Atje u fut armiku tri herë në qytet dhe
u përzu çdo herë, me luftim derë me derë. Nderi kryesor
për këto përpjekje e tore i përket Aqif Blutes që ishte
zgjedhur kryetar bashkije dhe emruar nënprefekt në atë
qytet. Ish o cer i Turqisë dhe kishte lëftuar në luftën e parë
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botërore bashkë me njësitë gjermane dhe ishte i vetmi
o cer shqiptar dekoruar me kryqin e hekurtë.
Pas luftës Xhaferi u muar, gjithënjë pa një detyrë
zyrtare, me organizimin e rinisë ku mësuesa të ardhur nga
Shqipëria kishin ndezur një gjallëri e krenari kombëtare të
pa shoqe. Ndër këta mësues më kujtohen dy emra: Bedri
Gjini nga Mitrovica dhe N. Duka nga Nivicë Bubari i
Sarandës, një ish nxënësi im që kish kryer më vonë dhe
normalen. Këta të dy, më duket, e kishin mbledhur
popullin përpara Komitetit duke kërkuar dhe brohoritë
emrimin tim si prefekt.
Krenaria dhe ndërgjegja kombëtare pas luftës së
tuar u rritën shumë në nje atmosferë krejt të lirë, masi
gjermanët nuk përziheshin kurrë në punët tona dhe ata pak
që ishin dukeshin rrallë.
Më kujtohet edhe një skenë e përmallshme. Në llim
të luftës të plagosurit tanë mjekoheshin prej doktorave
serbë, po kur erdhi aty Dr. Ibrahim Dervishi nga Vlora e
shpura në spitale dhe ua paraqita si mjek shqiptar që do
kujdesej këtej e tutje për shërimin e tyre. Gëzimi i të
plagosurve qe kaq i madh sa shumë qanin nga gëzimi. Duke
kaluar jastak me jastak arrita te jastaku i një djali 13 vjeçar
dhe e pyeta se nga se vuante e m'u përgjegj se ishte i
plagosur. Doktor Brahimi ja kontrolloi plagën që e kishte
mbi gju pa dëmtuar kockën. Dhe duke menduar se ishte
plagosur duke lojtur me armë thashë herë tjetër mos të lozë
me armë. Një burrë në jastakun e a ërm më tha se djali
kishte marrë pjesë trimërisht në luftime dhe m'a bëri me
shenjë të kontrolloja jastakun e këtij të riut. Atje ai kishte
fshehur nje dyfek të shkurtër italiane e u trondit e m'u lut:
"aman zotni mos m'a merr”: E mora për qafe dhe i thashë
jo vetëm që s’ia marr armën po do mundohesha t'i jap një
nishan.

Një problem përbënin dhe nja dy nipër të Isa
Boletinit, edhe ata 12 13 vjeçarë që nuk di se si kishin
hedhur në dorë dy dyfeke të shkurtër Italiane me bajoneta.
Dhe ata kishin tentuar disa here të venin në luftë, po pasi
isha paralajmeruar kisha dhënë urdhër rojeve t'i ndalonin e
t'i sillnin para meje. Më në fund, Xhaferi e zgjidhi
problemin duke ju mbushur mendjen se po të më mbronin
mua ata bënin një shërbim më të madh pasi jeta ime qenkej
në rrezik. Që atë ditë i kisha gjithënjë me vete, po kurrë nuk
isha i qetë se ata me sytë si të Argusit kontrollonin çdo
lëvizje drejt e rreth meje dhe mund të qëllonin nonjë të
pafajshëm që ju dukej i dyshimtë.
Pas luftës lluan të vijnë ankimet serbe për shkak të
1 5 shtëpive që ishin djegur e tjera shpi e. Është një
karakteristikë e popullit serb të ankohet pa shkak dhe të
shpi ë e të krijoj akuza të rreme. Kurse populli shqiptar nuk
di të ankohet, është tepër krenar që të ulet poshtë dhe
duron. Shkrimtari gjerman Thomas Mann thotë se, sniku
di të durojë dhe nuk ankohet kurse zagarit mjafton t’i
matesh dhe lëshon ulërimin.
Ankimet e shumta të serbëve shkaktuan zhurmë të
madhe në Belgrad dhe u pa nevoja për një mbledhje të tri
palëve të interesuara: Gjermane, Serbe e Shqiptare. U
mblodhëm në Kralevë. Nga ana jonë morën pjesë për
Komitetin, Rexhep Mitrovica e Vehbi Frashëri, për
administratën, unë, e Xhafer Deva me gjithë që nuk kishte
detyrë te caktuar por si shtyllë kryesore e veprimeve. Për
administratën ushtarake gjermane ishte Rittmeister
Friedrichs, Komandanti i qarkut. Të gjithë na të akuzuar.
Nga ana serbe merrte pjesë Ministri i Punëve të
Brendëshme Aqimoviq me disa sekretarë të tij. Mbledhjen e
kryesoj një kolonel gjerman të cilit sja mbaj mend emrin.
Ishte i kaluar nga mosha dhe në jetën private administrator
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i pasurive të Princit Wilhelm Wied, ish Mbreti i Shqipërisë
(1914). Ky kryesonte disa o cerë të tjerë dhe ishte arbitër.
Mbledhjen e hapi koloneli plak dhe ja dha alen
ministrit Aqimoviq që bënte pjesë në qeverinë serbe gjatë
okupacjonit gjerman. Kjo qeveri kryesohej nga gjeneral
Nediqi, ish kryekomandant i ushtrisë Jugosllave kundër
Gjermanëve në 1941. Ministri lloi duke përmendur një nga
një keqbërjet tona kundër serbëve. Si kryetar i
administratës isha i detyruar vetë t'i përgjegjesha. Munda
t’a përgënjeshtrojë të gjitha me fakte ose dëshmira, dhe
hera herës, duke e ftuar te vinte bashkë me mua në vend e
t'i shihte me sytë e tij se si qëndronte e vërteta. Munda t’i
përgjegjem pa hezituar, sepse, gjatë tërë udhëtimit në tren
e kisha vrarë mendjen dhe duke biseduar me Xhaferin e
duke parashikuar akuzat që mundet të na bëheshin. Më në
fund, erdhi çështja e 4 5 shtëpive të djegura në Kollashin
dhe 4 5 civilëve të vrarë gjatë sulmit të fundit. Pyeta si pa
gjë të keq, zotni Ministër, nëse ishin vrarë disa pak mijëra
serbë në Kroaci sikundër që itet. Menjëherë u ndez, u
ngrehos dhe më tha: "Jo zotni disa pak mijëra, por më tepër
se 400 mijë." E pyeta nëse i dukeshin shumë ato pak shtëpi
e ata pak burra që ishin vrarë në luftim prej një populli që
ndryshon krejt prej serbëve si komb, gjuhë, fe, tradita e
tjera në krahasim me ngjarjet në Kroaci, nje popull me të
cilin nuk kini pasur në të kaluaren ndonjë armiqësi dhe të
cilet u bashkuan me juve pas shpërbërjes së perandorisë
Austro-Hungare. Nuk i lashë më kohë të pergjigjej. Më erdhi
rasti për kundërsulm dhe pa mëshirë i përmenda të gjitha
të këqiat e tyre gjatë njëmijë viteve, me sa më vinin
ndërment, sidomos që nga viti 1912 e këndej. I permenda
me radhë masakrat e Lumës që përshkruan zonja angleze
Edith Durham, shtërngimet për ndërrim feje të
muslimanëve dhe katolikëve, kolonizimi i Kosovës me
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popullsi sërbo-malazeze dhe përzënja e mijëra familjeve në
Turqi dhe Shqipëri. Zotni ministër, vazhdova, gjendjen e
mjerueshme të këtyre familjeve mundet t'a përshkruaj me
hollësira se jam një nga ata që i kanë pritur e instaluar ndër
tokat tona. Më së fundi përmënda masakrimet e Prillit të
1941 dhe mbytjet e shqiptarëve të pafajshëm duke i hedhur
me duar e këmbë të lidhura me tela në lumin e Sitnicës.
Kur thashë këto alë, i hodha përpara 20 30 fotogra të
masakruarëve, të cilët Xhafer Deva i kishte nxjerrë nga lumi
dhe i kish fotografuar ai vetë. Këtu Ministri u nxi në fytyrë
dhe koloneli pranë tij u hodhi një sy neveritës dhe i shtyu
tutje.
Duke ju drejtuar kolonelit i thashë: "Ju mund të gjeni
të vërtetën duke ju drejtuar Komandantit të Qarkut i cili
është një burrë me vetija të larta. Koloneli m'u përgjegj se
ai kishte dhe mjete të tjera për të marrë vesh të vërteten
dhe se ai nuk kishte gjetur asnjë gjë për të na akuzuar.
Pastaj, u kthye nga Aqimoviqi dhe e pyeti nëse kishte nonjë
gjë tjetër për të thënë. Ministri tundi kokën dhe u ngrit.
Dhamë duart njëri-tjetrit dhe u ndamë.
Më vonë mora vesh se gjatë mbrojtjes Rittmeister-i
paskesh qenë prapa meje, kishte dëgjuar me kënaqësi çdo
gjë dhe se dhe ai paskej qenë i akuzuar.
Pak ditë pas kësaj mbledhje na u afrua tërthorazi
Vojvoda Kosta Peçanasi që komandonte çetniket e qeverisë
serbe në ku në tonë. Mbledhja u bë në Podujeve:
Rittmeisteri me dy o cera, Vojvoda me dy shokë dhe nga
ana jonë Xhaferi, Bajazit Boletini dhe unë. Vojvoda e iste
shqipen si shqiptar dhe marrëveshja u bë pa vështirësi me
te. Ishte Vojvoda i qeverisë që bashkëpunonte me
gjermanët, por ndjenjat e tij për këta ishin të kundërta.
Duke pirë nga një gotë shlire une dhe Kosta mbetëm disi të
veçuar nga shokët. E pyeta se kur e kishte lluar karrieren e
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tij si luftar e si çetnik dhe më tha:" Kam marrë armët që kur
isha 16 vjeç kundër Turqve. Më dukeshin shumë të këqi. Ku
t'a dija unë i shkreti se ç'fare dreqërish kish kjo bota e
qyteteruar”. Dreqërit për te ishin gjermanët. Gjermanet
janë trima dhe të besës. Dhe këto cilësi të tyre, të zhvilluara
shumë dhe të dukshme në fytyrën e tyre, të shfaqura në
çdo rast dhe rrethanë ata i gjetën te Xhafer Deva dhe
besimi i tyre ndaj tij ishte i pa ku . Veç kësaj ata gjeten tek
ai edhe kulture, inteligjence, talent politik, dhe njohjen e
popujve dhe gjuhëve te Ballkanit. Ai iste rrjedhshem
shqip, serbisht, turqisht, anglisht dhe po thuaj me mirë,
gjermanisht. Njihte dhe mendësinë dhe kulturën e këtyre
popujve.
Pas atij tova dhe une besimin e tyre dhe kështu
provinca autonome shqiptare toi një liri që nuk e kishte
parë kurrë populli i atjeshëm. Ndjenja kombëtare mori
zjarr e akë dhe ç’faqej në çdo rast e çast. Kaloi ku jt e
krahinës torja jonë kundër gjeneralit Mihajlloviq. U dëgjua
dhe u zmadhua më shumë përtej ku ve të provincës, aq sa
në Shkup, djema 10 vjeçarë notonin në Vardar dhe tuesi
thoshte se une jam shqiptar e ju lavdërohesh serbëve e
turqve.
Njëkohësisht, u shtua dhe simpatia për gjermanët.
Kjo kishte lluar që kur ata i prenë hovin masakrimit të
organizuar të shqiptarëve në Kosovë nga ana e ushtrisë
serbe në vitin 1941.
Erdhi 28 Nëndori i vitit 1941 dhe për herë të parë u
festua në ato vende. Populli e nxënësit, muarën pjesë me
gjithë zemër e entuziazëm, ashtu siç është natyra e
kosovarit në çdo ndërmarrje, qoftë lufte, qoftë dasme a
gëzimi. Në këtë rast ngjau dhe një gjë e pa besueshme:
gratë muslimane dualën vullnetarisht sheshit, për herë të
parë pas pesëqind vjetëve, të veshura me kostumet e tyre të
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bukura e të mbuluara me ori e gurë të çmueshëm dhe
qëndisje artistike aq sa të huajtë mbetën të habitur para
këtij salltaneti. Kështu erdhën ato zonja në sallën e
mbushur prej afro 1000 vetëve, ballëhapët, kryelartë dhe
me fytyrë që shkëlqente prej gëzimit.
Kjo liri e madhe, kjo ngjallje e akët e ndjenjave
kombëtare pati efekt edhe në Shqipëri. E them atë që kam
jetuar dhe kjo qe e habitëshme: kur erdha në Tiranë, burra
me pozita të larta që më parë nuk më per llnin shumë, më
përqafonin e më nderonin. Ata nuk përqafonin ase
nderonin mua, por lirinë e Mitrovicës, lirinë që ata e
dëshironin dhe per Shqipërinë.
Sipas thënjes së Vehbi Frashërit, i cili ishte gjatë
kësaj kohe në Belgrad në kontakt me autoritete të larta dhe
në gjendje t'i gjykonte ngjarjet duke dijtur dhe prapaskenat,
lirija e Provincës së Mitrovicës kishte shqetësuar edhe vetë
Mussolinin i cili thuhej se kishte ndërhyrë pranë
autoriteteve të larta gjermane për t'i vënë frë kësaj lëvizjes
së shqiptarëve.
Pas festimit na doli një ngatërresë tjetër dhe kësaj
radhe me autoritetet gjermane dhe krejtësisht e pa pritur.
Komanda kishte marrë urdhër që të burgoste gjithë çifutët
dhe jevgjit. Aty nuk ndodheshin shume familje çifutesh por
kishte më shumë se 4000 familje jevgjish që ata i quanin
gabelë (arixhinj) e që jetonin në nje lagje më vete, isnin
shqip, ishin muslimanë, dhe përherë në anën shqiptare dhe
jo serbe. U dhamë spjegime se jevgjit (evgjitet) nuk ishin
arixhinjtë, ishin me origjinë egjyptiane prej kah dhe emri
eg jypt evg jit, ishin muslimanë të vendosur dhe
profesionistë të mirë. Kurse ciganët (arixhinjte) janë te
ardhur prej Hindisê, janë nomadë që nuk ngulen në asnjë
vend dhe nuk kanë asnjë fe të njohur. Ky spjegim nuk
mjaftoi dhe lypset të gjendej një shpikje tjetër për të
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shpëtuar të mjerët jevgjë. Per fat m’u kujtua se 10 vjet më
parë, miku dhe bashkëpuntori im Prof. E. Novack në
përpilimin e Hartës gjeogra ke të Shqipërisë, në këtë
ndërkohë ishte bërë profesor në universitetin e Köln-it dhe
në librin e tij mbi Shqipërinë kishte rrahur po këtë tezë. Me
anën e Vehbi Frashërit libri u gjend në Belgrad dhe kësisoj
jevgjët shpetuan. Jevgjit u treguan mirënjohës dhe më
dhanë një koncert si vetëm ata dijnë. Që atë dite po të doja
të bëhesha kryeplak i lagjes tyre do të toja me qind për
qind.
Çifutëve ja u lehtësuam shumë jetesën në një
ndërtesë të mirë dhe me gjithë orendijat e duhura. U
nxuarëm leje të shkonin ditën e premte e të shtunën nëpër
shtëpijat e tyre për t'u pastruar e për të evituar epideminë e
tifos së morrit. Ky qe një pretekst masi gjermanët i
trembeshin shumë kësaj sëmundjes së ndyrë. Ishin ku zuar
vetëm burrat, ndërsa familjet e tyre jetonin në shtëpitë e
tyre. Pas largimit tim, Xhafer Deva, gjeti mënyren t'i largojë
këto familje për në Shqipëri ku nuk persekutoheshin.
Gjendja e popullit tonë në llim të luftës së dytë
botërore ishte shumë e vështirë. Nga do të ktheheshe ishte
pus e greminë. Italia, i vetmi shtet që pas luftës së parë
botërore na kish zgjatur dorën politikisht dhe ekonomikisht
paskej qenë fagallë e butë që të na hante pa ndier. E kishte
zëne vendin tonë anë e mbanë. Gjermania aleate e Italisë e
kishte aprovuar kundër vullnetit të saj këtë zaptim. Anglia
mbante anën greke dhe kjo nuk hiqte dore nga
megalomania, megali idheja e saj dhe kërkonte për vete dy
krahinat tona të Jugës pasi Çamerinë e kish përpirë me
kohë. Jugosllavija e kishte pranuar shkeljen e vendit tonë
nga ana e Italisë dhe kjo e fundit sulmoi Greqinë po që të
dyja luftonin në tokën tonë dhe populli i ynë vuante dhe
shkatërrohej.
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Nga do që të ktheje kokën, natë katran e zezë. Në
këtë tufan të pa parë nonjëherë në historine tonë uturoi
përqiellë çatia e shtëpisë dhe gjithkush kërkonte të
shpëtonte. Dikush u lëshua të pakësonte dëmin, dikush ra
barkas, se nuk janë të gjithë heroj, dhe të pa familje. Të
tjerët u zunë për dega lisash të mëdhenj dhe të tjerët për
rrënjë të pa dukshme por që u treguan shumë të forta,
komunistët. Të fortë sepse anën tjetër që duhej të
kundershtonte e kishte vënë Stalini si me fyell magjik në
gjumë të gjatë dhe shumë të rëndë, tani që u zgjuan është
shumë vonë.
Kur rrufeja gjermane shkrepi mbi mozaikun
Jugosllav dhe e shkaterroi, rreze drite lluan të çajnë
errësinën që na mbulonte: ushtria greke u largua dhe një
Shqipëri e dytë u bashkua me të parën dhe pothuaj se u
realizua ëndërra e Shqipërisë etnike. Vërtetë ndën
sundimin Italian por të paktën ishim të gjithë në një kazan.
Kur ushtria gjermane shkatërroi dhe atë italianen në vendin
tonë, na shpëtuan nga një rrezik i madh: kolonizimi.
Gëzimi ynë nuk zgjati shumë se Shtetet e Bashkuara
hynë në luftë. U mblodhëm kokë për koke. Xhaferi ish
tronditur shumë si nuk e keshë parë: realizoj menjëherë që
Gjermanija e humbi luftën dhe ëndërra jonë për këto toka
shqiptare rrezikohej të zhdukej. Kaluam një natë pa gjumë
dhe më në fund vendosëm ta vazhdojmë rrugën që kishim
nisur.
Me ardhjen e ushtrisë gjermane në Shqipëri
ndryshoi disi situata. U ngjall shpresa që të paktën me anën
e saj t'u bënim ballë dy të këqijave të mëdha: komunizmit
dhe sllavizmit që ishte edhe më i keq. Kishim dëgjuar që në
Jaltë, Shqipëria ishte lënë zonë ruse, por nuk e besonim.
Nuk mund të besohej që një Angli tuese e luftës të lejonte
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Rusinë të delte drejt për drejt ase tërthorazi në detin
Mesdhe.
Pra, ne nuk na mbetej gjë tjetër veçse të luftonim
komunizmën e deklaruar internacionale, të organizuar e
drejtuar (komanduar) prej armiqve prej më se 1400 viteve,
armikut që na kishte rrëgjuar nga një kolos në një pigme.
Xhaferi i fortë, i vendosur gjer në vdekje ishte dhe sensibël
dhe me ndërgjegje të zhvilluar dhe mundohej të mos e
tregonte, të mos e kuptonin këtë faiblesse. Urrejtjen kundër
shkaut e kishte në shpirt po aq të fortë sa edhe kosovarët e
tjerë. Zgjohej natën dhe thoshte: a nuk paska një rrugë
shpëtimi për kombin tonë? A jemi na të dënuar të shuhemi
prej shkaut?
Kur të arrinin fuqitë anglo-amerikane në Shqipëri ai
mendonte t'ua dorëzonte fuqinë organizatave nacionaliste
që bashkëpunonin me misionet Anglo-Amerikane. Ai i dinte
ku këta qëndronin dhe nga lëviznin dhe pa vështirësi mund
t'i kapte si ata të Vlorës dhe ata të Shkodrës. Nuk donte.
Ishte largpamës. Në një bisedim mbi këtë çështje ai tha, në
praninë time e të ndjerit Pater Anton Harapit: "në asnje
mënyrë ne nuk duhet ta armiqësojmë popullin tonë me
anglo-saksonët se ata janë tash shpresa e vetme e jona për
të shpëtuar kombin nga kuçedra sllavo-komuniste”.
Me rastin e invazionit që pritej, ai nuk mendonte të
largohej nga atdheu. Në Shqipëri nuk kishte armiq përveç
komunistave. Organizatat e tjera kombtare i kishte
ndihmuar shumë drejt për drejt dhe tërthorazi. Në kabinet
me te merrnin pjesë personalitete të shquara të Ballit
Kombëtar si Rexhep Mitrovica, Kol Tromara që habiti botën
me burrërin e tij, qëndrimin e tij si shkëmb ne burg, në
gjyq e gjer në vdekje, Bahri Omari edhe ai një theror, Koço
Muka dhe i Legalitetit Musa Gjylbegu të cilit nuk ja di fatin
si pësoj. Mendonte t’i bënte ballë burrërisht një gjyqi të
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drejtë e të ndershëm ku ti shfaqte idetë e tij lirisht e po të
që thënë të vdiste, por unë isha i bindur se nuk do kishte
patriotë shqiptarë që ta denonte.
Ma sipër fola shkurtër mbi luftimet e kosovarve për
vatër e liri. Shkurtër se nuk e kam zotësine të ve në dukje
ashtu si meritojne ata burra që kam parë me syt e mij se si
luftuan. Mal më bëheej zemra kur shikoja ata diva që
lëshoheshin drejt vdekjes sikur venin në dasmë. Luftonin
në këmbë dhe duke sokëllijtur dhe paralajmëruar armikun
të delte në shesh. Natyrisht, edhe vriteshin dhe unë vajtova
me lot mungesën e një batalioni Labër e Mirditas që i sosen
armikut natën e pa u ndier mu në shtro ë të tij.
I kam parë në Kopaonik, Banjskë, Grykën e
Rrogoznës, e dëgjuar në Pazar të Ri dhe tjera vende, dhe
sot pas afro 10 viteve, këtu në vendin më të lirë e të bekuar
të botës, duke shkruar këto radhë më kujtohen ata që
kalben prej 40 viteve nën dhë. Përjashta bie bora okëokë si atëherë në Kopaonik dhe prisat e këtyre trimave më
dalin si hije para syve: Asllan Boletini, Shaban Polluzha,
Mehmed Gradica, Bislim Bajgora e sa e sa të tjerë të cilëve u
kërkoj ndjesë që nuk i përmend dot me emër se mosha dhe
koha e gjatë që ka shkuar m'i ka fshirë nga kujtesa emrat e
tyre.
Lëftuan si luanë dhe e mbrojtën vendin e tyre më
shumë me gjoks se me armët e vjedhura. Katër vjet më pas,
po këta burra i dolën përpara valës përmbytëse sllavokomuniste, lëftuan si heronj të vërtetë, lanë jetën e tyre
lavdiplote në Drenicë, në zemrën e trimërisë kosovare, në
betejen e fundit për atdhe dhe liri. Vetëm e për vetëm, pa
asnjë ndihmë nga ndonji anë e pa asnji shpresë. Pas këtyre
u shua edhe plaku i rezistencës 25 vjeçare: Ferhad Bej
Draga. Më parë i dha rrugën e mërgimit djalit të vetëm që i
kishte mbetur Aliut, se tjetrin e vranë serbët dhe vetë

vendosi t'i shtronte krahët tokës së atdheut, të kalbej e të
bëhej njësh me atë tokë për të cilën ishte përpjekur gjatë
tërë jetës së tij.
Gjithë ata që do këndojnë këta rreshta duhet të mos
quajnë elegji dhe belleristikë, po të mundohen e t'a njohin
mirë karakterin e këtij si shqiptar, eksplozivitetin,
gatishmërinë e tij për t'u hedhur në akë si asnjë s tjetër i
kombit tonë. Dhe sidomos ata që merren me çështjen e
Kosovës. Edhe Xhafer Deva i kishte këto vetitë e kosovarit
dhe u hodh në akë pa i vënë gur ballit, si asnjë tjetër, për
të mbrojtur popullin e tij. Si asnjë tjetër i shkallës dhe i
kulturës së tij. Ishte burri, shqiptari më i shkëlqyer i
gjeneracionit të tij.
E nisi jetën e tij të pastër si kristali në skajin verior të
Shqiperisë dhe e mbaroj pas kaq peripetive po aq të pastër
në Palo Alto, në skajin perëndimor të Shteteve të
Bashkuara, të shteteve të bekuara të Amerikës.
Historia përsëritet. Nuk kishin shkuar 100 vitra që
nga koha kur në 1878, Ariu i bardhë i stepave pati ngjallur e
nxitur kulishat e tij në Ballkan për t'a shqepur e shqyer
Atdhenë tonë. Atëhere pati burra patriotë vendi ynë që u
mblodhën për t'i bërë ballë rrezikut. Ata lëftuan heroikisht
dhe e ndaluan rrezikun në ku jtë e tyre veriorë. U desh të
mblidhen të shtatë kralat për t'i shkëputur Atdheut tonë
disa copra. I njëjti rrezik u paraqit në 1912, po dhe atëherë
pati burra të zotët dhe përkrahje prej shteteve të fuqishëm.
U shpall pavarësija, por dy pjesë të Shqipërisë Etnike u
shqyen prej saj.
Po ai rrezik i përhershëm e mijëvjeçar u ç’faq në
1944, por këte radhë nuk pati vendi burra të zotët e patriota
që të mblidheshin kokë-për-koke për t'i bërë ballë rrezikut
të Atdheut. Shqiptarëve të kesaj kohe u ishin veshur sytë
dhe nuk donin t'a shihnin të ardhëshmen e hatashme.
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Vetëm një njeri e parapau këtë rrezik, më i riu e më i
panjohuri i tyre: Xhafer Deva. Në parashikim të përsëritjes
së rrezikut, ai krijoi një lidhje e cila kishte për qëllim po atë
që pati Lidhja historike e Prizrenit, prandaj i vuri emrin
Lidhja e Dytë e Prizrenit. Kjo lidhje pa dyshim do të kishte
përtëritur epopenë e të parës po të mos i kishin rënë pas
krahëve shqiptarët e çoroditur: KOMUNISTAT. Këta, kur
ushtria fashiste me pabesi zuri vendin tonë, bashkëpunuan
me okupatorin e vërtetë dhe patën nëpunsa të lartë dhe jo
vetëm profesional po edhe politikë. Më i vjetri i tyre i
ardhur në vend nga arratija 15 vjeçare, zuri menjëherë një
vend të lartë si anëtar i Këshillit të Shtetit ku shërbenin
vetëm te a ërtit e regjimit: Dr. Omer Bej Nishani që u bë më
von¨r i pari Kryetar i Republikës Komuniste te Shqipërisë.
Te tjerë u bënë prefekta, nënprefekta, profesorë e të tjera
punë me rëndësi.
Kur lloi lufta gjermano-ruse u kthyen kundër
okupatorit të vertetë për të ndihmuar Rusinë sovjetike.
"Muarën dorë te Moskovi” thotë një vaj i vjetër i Suliotëve
dhe këta bënë të njëjtën gjë po jo me keqardhje, por me
gëzim të madh.
Erdhën organizatorët sllavë dhe e organizuan
partinë komuniste jo vetëm sipas eksperiencës dhe
shembëlles sllave, po edhe sipas karakterit të tyre, i dhanë
pashpirtësinë sllave dhe e xhveshën krejt nga vetitë e
shkëlqyera të kombit tonë me të cilat jemi mburrur dhe
respektuar. Si të tillë ata vunë në veprim theorinë e
mjerimit. Provokonin ushtrinë e okupatorit duke hedhur
pesë dyfeqe kundër saj dhe ajo lëshohej e bënte represalje
aty prej nga i kishin ardhur plumbat. Dhe populli i
pafajshëm e pësonte se partizanët ishin larguar. Bënin
vrasje në qytete dhe fshatra me qëllim që të provokonin
represalje dhe mjerim. Okupatori i pa mend vepronte
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ashpër dhe bënte atë që dëshëronin komunistat, dëmtonte
popullin dhe shtonte armiqt e vehtes.
Popullit të mjeruar nuk i mbeti gjë tjetër veçse te
merrte pushkën dhe trastën në krahë dhe të shkonte pas
komisarit që me propagandë të parreshtur ua bënte të
ardhmen shesh me lule, qumësht e mjaltë të sjellë së
sipërmi si Mana e Hazreti Musait mbi Israelitët ne Sinaj.
Urdhëri i ditës ishte: vritni dhe shkatërroni me qëllim
mjerimi dhe përhapje terrori. Prisat e tyre ishin të pa
shpirt, por të paktën ishin burra që nuk i ruheshin
mundimit e rrezikut.
Organizatat nacionaliste nuk patën organizatorë të
huaj me eksperiencë e as prijsa të shquar, të lindur për
prisi, e as shpirtin e terrorizmës, as perkrahje të vertetë nga
ndonjë fuqi e huaj, që ishte në tim e sipër, dhe kështu,
populli merrte pas dhe ndihmonte ata nga të cilet kishte
frikë shfarosjeje. Shembëlla shfarosjeje ata kishin dhënë
plot : masakruan një nga një 40 e ca karabinierë italianë të
cilët ishin dorëzuar pas një përpjekje me fuqitë nacionaliste
në Armen të Vlorës. Nacionalistat, pasi nuk dinin ç’të bënin
me ta, ua dorëzuan komunistëre me të cilët nuk kishin hyrë
hala në kundërshtim me armë. Karabinierët pasi u brodhën
fshat me fshat të Mallakastrës u therrën në grykë të
Kremenarit. Masakruan në Shipske të Korçës afro 200
nacionalista dhe më vone 68 myzeqarë të Karatoprakut
(Divjakë), të cilëve u kishin dhënë alën se po të dorëzonin
armët do liheshin të lirë. Pas këtyre masakrave të hatashme
nuk guxonte kush t'u kundershtonte e të mos u bindej
urdhrave te tyre. Këto ishin metoda të mësuara nga
agjentët komunistë Serbo-Malazezë. Gjandarmeria jonë e
shkëlqyer e kohës së Mbretërisë nuk ishte më, ishte
zëvendësuar me karabinierinë italiane që nuk e njihte
vendin. Ata mbylleshin në postat e tyre duke u vënë dyerve
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lloz e pykë. Më kujtohet një zonjë e huaj në Tiranë që më
tha:m"Oh ku është ajo kohë kur inim natën pa frikë dhe
dëgjonim bilbilin e gjandarmëve që na ruanin". Një tregtarë
armësh italian në Durrës, e la ditën e shtune me pasdrekë
dyqanin plot armë të rralla që shqipot u kishin ziline dhe
kur u kthye ditën e hënë në mëngjes gjeti një gjandarm
para derës se dyqanit dhe u çudit. Gjendarmi i tha: "Zotni,
herën tjetër kur të dalish nga dyqani mbylle derën mirë e
mos e le hapët si këtë radhë”.
Në këte kohë skish mbetur erë autoriteti, sigurimi e
rendi e rregulli.
Burra antikomunistë ose të pandehur si të tillë,
vriteshin ndër qytete ditën me drekë. Kështu, u vra në
Tiranë Azis Çami dhe në Durrës patrioti i shquar Idhomen
Kosturi, Kryetar i Asamblesë Kombëtare.
Bandat komuniste kishin kaluar Shkumbinin dhe
gjendeshin në rrethe të Tiranës pasi pjesa më e madhe e
jugës kish rënë në duar të tyre. Nuk kish mbetur fshat pa u
terrorizuar me vrasje.
Komunistëve u ranë në dorë armë të shumta e të
ndryshme pas shpartallimit të ushtrisë italiane. Një divizjon
komplet me ushtarë italianë dhe material kaluan në anën
komuniste. Atëherë ata e ndien veten të fortë t'i
lëshoheshin Veriut.
Veriu e quante veten te sigurtë. Paria, intelektualët
dhe o cerët nuk e njihnin komunizmin dhe mendonin se
kapitali i tyre ose ligjet e deriatëhershme do t'i mbronin.
Njerëz që më parë lëshoheshin verbërisht për nëpunsirat
më të larta, tash largoheshin se nuk kishte tim, vetëm
plumba. Kishte njerëz të njohur gjer atëherë si patriotë që
mendonin se Kosova nuk i përkiste Shqipërisë pasi njërzit e
qytetëruar të atjeshëm ishin vetëm sllavët dhe masa e
paditur shqiptare nuk duhesh marrë parasysh. Kishte dhe
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njerëz, bile intelektualë, që nuk e donin bashkimin e
Kosovës për te mos ndryshuar përpjesëtimin fetar. Në
pjesën kryesore kjo mendësi rrjedhte nga propaganda e
intelektualëve marksistë.
Kjo qe gjendja e vendit tonë në 1943, kur erdhi Deva
në Shqipëri, të cilën ai nuk e njihte. Nuk njihte as popullin e
saj. Popullin shqiptar të asaj kohe nuk e njihte askush. As
edhe une që kisha shkuar gjithë jetën time me te, në te
mirë e në të keqe, dhe kisha parë e njohur do krahina të
vendit tonë të shumëvojtur. Populli ynë atëherë ishte
hutuar dhe kishte humbur krejtësisht orientimin. Kishte
vetëm një qëllim: të shpëtonte veten dhe familjen nga kjo
fatkeqësi që e gjeti pa pritur, të shpëtonte me çdo mjet dhe
mënyrë.
Ishte koha kur vet gjermanët e dinin që e kishin
humbur luftën dhe ndodheshin në Shqipëri për të penguar
shkarkimin e aleatëve perëndimorë që ndodheshin vetëm
60 kilometra larg përtej detit Adriatik. Ky pengim kishte
për qëllim të siguronte rrugën e tërheqjes së fuqive që
kishte Gjermania hala në Greqi e në Mesdhe. Pra, ishte
shtegëtare dhe si e tillë nuk donte të përzihej në punët tona
të brendëshme. Këto duhesh t'i perballonte vet populli
shqiptar. Dhe për këtë qëllim u formua një Komitet
Ekzekutiv i Përkohshëm nën kryesinë e Ibrahim Biçakut,
biri i patriotit Aqif Pashë Biçakut. Ky Komitet thirri një
Asamble Kombëtare të përgjithëshme nga të gjitha viset e
Shqipërisë dhe të atyre përtej ku ve të 1913-tes. Kurrë në
historinë tonë nuk ishte përfaqësuar çdo krahinë që iste
gjuhën tonë në ndonjë Kuvend Kombëtar. Ky Kuvend i pa
shoq zgjodhi një Këshill të Lartë të Regjencës të përbërë
prej burrave patriotë e të shquar në çdo pikpamje si Mehdi
Frashëri i derës së famshme me këtë emër, si Kryetar, me
antarë patriotin e njohur që shkriu gjithë pasurinë e vet për
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të mbrojtur interesat e kombit në vitin 1919 1920, Fuad
Dibrën, pasardhës i Ilias Pashë Dibrës të njohur në Lidhjen
e Prizrenit. Antarët e tjerë nuk qenë më pak të njohur për
mundimet e përpjekjet e bëra gjatë gjithë jetës së tyre në të
mirë të kombit: Pater Anton Harapi dhe Lef Nosi, të cilët
për shërbimet që kishin bërë në të kaluaren e larget kur
Enveri e Mehmeti nuk kishin lerë, u pushkatuan prej
këtyre. Nuk kishin asnjë faj veçse i kishin shërbyer Atdheut
me gjithë fuqinë e tyre gjer në minutën e fundit dhe kishin
një famë e autoritet moral që u bënte hije prisave të rinj.
Dhe ata e përballuan vdekjen si burra duke tuar me këtë
një famë më të madhe se sa atë që kishnin kur ishin gjallë.
Kryetari i Kuvendit pas Lef Nosit që u zgjodh antar i
Këshillit të Naltë, qe zgjedhur një patriot tjetër, i vjetër e i
vyer në punë kombëtare, Idhomen Kosturi, dhe ky prej një
derës së famshme për patriotizëm. Idhomeni pati fatin e
mirë të vritej papandehur e pa vuajtur prej një katili
komunist të urdhëruar.
Po nga ky Kuvend doli një qeveri e përberë prej
burrash, të cilët Mehdi Beu kur i paraqiti para Asamblesë i
cilësoj si "Burra të pastër si kristali". Në këtë kabinet të
kryesuar nga Rexhep Mitrovica, Minister i Brendshëm ishte
Xhafer Deva.
Vendi ynë u njoh si shtet i pavarur e neutral prej
gjermanëve dhe u shkëmbyen ambasadora. U llua
riorganizimi i ushtrisë e i gjandarmerisë shqiptare si më
parë. U anuluan të gjitha lidhjet me Italinë. U vu në vend
Kushtetuta e para-okupacionit italian.
Si shtet neutral, me gjithë ndodhjen e ushtrisë
gjermane në vend, publikoheshin të gjithë buletinat
ushtarake të shteteve që ishin në luftë me shoshoqin. U
sigurua pasuria e shteteve të huaja si ndërtesa ambasadash,
konsulatash e tjera, që kishin mbetur mbyllur. Me gjithë
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ngushticën e madhe për banesa nuk u lejuan as shqiptarë, e
as autoritete të larta gjermane të përdornin këto për banim.
As ne pallatin e ri mbretërorë në kodër jashtë Tiranës nuk u
lejua te vendosen gjermanët, në sans souci-në tonë,
sikundër u deklaroi Deva gjermanëve.
Shkëmbimet e mallrave të nevojshme si për
gjermanët dhe për neve bëheshin në baza barazije sipas një
marreveshje të hapur dhe u respektua rigorozisht nga të dy
anët. Dikur një antarë i një komisjoni tregtarë gjerman
deshi të për tonte më shumë se i përkiste dhe kërkoi që të
merrej parasysh edhe gjaku gjerman që derdhej për
mbrojtjen e Shqipërise. Dhimiter Berati, kryetar i anës
shqiptare, i cili nuk pretendonte se ishte hero ju përgjegj:
"Jemi mirënjohës për mbrojtjen që na beni dhe na vjen keq
për gjakun gjerman që derdhet, por une nuk di si ta
regjistroj atë gjak në mes shifrave me Markë e Lekë,
prandaj është mirë të vazhdojmë si gjer tashti." Dhe ashtu u
bë.
Gjermanët suallën edhe ori për pagesa dhe banka
kombëtare e kryesuar prej kompetentit te shuqar dhe
patriotit poet, Dhimiter Pasko (Mitrush Kuteli), për të
pështetur valutën u shiste shqiptarëve ori. Ky intelektual i
shquar për shërbimin që bëri si drejtor banke, e sidomos
per poezitë e tij të pa shoqe për kosovarët e kundër shkiaut,
u burgos prej regjimit komunist dhe u kalb në burg aq sa
kur u leshua, pasi krerët e Tiranës u prishën me vellezërit e
tyre Jugosllave, nuk rrojti shumë.
Çmimet e mallrave u ngritën shumë, si në çdo kohë
lufte, por dhe shpërblimet u ngritën po ashtu dhe askush
nuk vojti për ushqime dhe veshmbathje. Depot e dyqaneve
të tregtarëve ishin mbushur plot e përplot me mallra të
ndryshme dhe sipas llogaritjes se kompetentëve, ato do t'i
mjaftonin vendit dhe nuk do të kishte nevojë importimi

fl

fl

fi

154

fl

fi

fi

155
fi

fj

edhe për 10 vjet. Ushtria gjermane sa kohe që qëndroi aty,
dhe kur iku, nuk mori asnjë plaçkë me vete, megjithëse
kishin nevojë të madhe pasi në vendin e tyre dyqanet kishin
mbetur zbrazët. Deva vuri në veprim gjithë intelektin,
guximin e pa shoq, energjinë e pashterrëshme të vet, për te
mbajtur marrëdhenje korrekte me te huajin, të ruante jetën
dhe pasurinë e popullit dhe vuri rend e rregull sipas
mundësive në kohë lufte. U pakësua mjaft terrori komunist
nëpër qytete dhe shumë komunista u larguan prej tyre.
Ai mendonte të mbante këtë gjendje gjersa të vinin
Anglo-Amerikanet që t'a shpëtonin Shqipërinë e vjetër nga
komunizmi, masi për pjesët e tjera shqiptare ata nuk do të
interesohen. Pra, Kosova me vendet e tjera shqiptare duhej
t’i bënin vetë ballë rrezikut serb që po afrohej.
Xhafer Deva i njihte mirë Sllavët dhe përherë bënte
alë për Kanunin e Car Stefan Dushanit që ishte në shpirtin
e serbëve edhe sot. U interesova për këtë Kanun dhe e
gjeta. Kanuni i Car Stefan Dushanit (1349) midis tjerash
thotë: “..sa për herezine Latine dhe ata që tërheqin
besimtarët e vërtetë në besimin e tyre, Autoriteti Kishtar
duhet të përpiqet t'i kthejë në besimin e vërtetë. Në qoftë se
nonjë nuk do te kthehet, ai duhet të dënohet me vdekje.”
(Marrë nga Edith Durham, High Albania, faqe 295).
Po ky kanun u zbatua prej Malazezve në luftën
ballkanike dhe një o cer i lartë i tyre toi emrin "Sava
Batarja" prej popullit shqiptar se ai vinte në batare të gjithë
ata shqiptarë muslimanë dhe katolikë që nuk pranonin të
ktheheshin në fenë përvosllave. Ushtria serbe - as
gjithmonë sipas librit të Miss Durham, e cila qoftë
përgjithnjë e pa harruar prej shqiptarëve, nuk e merrte atë
mundim fare dhe i grinte sidomos Lumjanët, kudo që i
zinte e pa dallim moshe e seksi. O cerat përgjegjës për

vepra të tilla barbare kishin paturpësinë të lavdëroheshin
para zonjës në alë.
Në kohën tonë vendin e fesë e zuri ideologjija
komuniste si shkak për të vrarë shqiptarët e mjerë në
Jugosllavi gjatë dhe pas luftës së dytë botërore.
Sa qe Xhafer Deva ministër i punëve të brendshme, u
vu nje farë rregulli e qetësije në vendet që nuk ishin zënë
hala prej komunistëve. Nuk vriteshin më njerëz të
pafajshëm nëpër rrugët e qyteteve. Por kjo gjëndje nuk
vashdoi pas largimit të tij nga Tirana. Ai, me një rreth të
ngushtë bashkëpuntorësh shkoi në Prizren për të pregatitur
mbrojtjen kundër brigadave komuniste Serbo-MalazezeMaqedone.
U përpoq sa mundi dhe sigurisht brigadat sllave nuk
do t'a kishin pasur kaq të lehtë t'i zinin prapë tokat
shqiptare po të mos u kishin rënë pas krahëve divizjonet e
shokut Enver. Në pamundësi t'u bënte ballë të dy armiqve,
u dha urdhër fuqive kosovare të mos i pengonin aq brigadat
komuniste shqiptare po t'a vinin tërë fuqinë kundër
brigadave sllave që po vinin nga veriu dhe lindja. Ai mendoi
se po t'a zaptonin Kosovën ushtritë e Tiranës nuk do ua
lëshonin sërbve dhe kështu Kosova mund të mbetej e
bashkuar si më parë me Shqipërine e 1913-tes, qoftë edhe
komuniste. Kështu ngjau që brigadat Enveriane kaluan
nëpër Kosovë pa kundershtime të forta dhe shkuan gjer në
Bosnje për të ndihmuar “vellezërit serbo-malazezë." Këta
vëllezer e muarën Kosovën në dorëzim pa pyetur partizanët
komunistë shqiptarë dhe lluan masakrimet me brutale si
në kohën e Car Dushanit. Kosova u mbrujt me gjakun e nja
50 mijë viktimave nga dora e “vëllezërve” serbo-malazezë.
Besimi tek ideja internacionale e prisave të
komunizmës shqiptare a ishte një naivitetet i pa shoq, apo
një mani, nuk dihet. Për të vënë në dukje hipokrizinë e
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O mor ti që vdiqe sot
Të m'i besh selam tim Zot.
Dhe në pyet për Radhimë
Dhanë mal edhe u... (u shkëputen, ranë në ujdi)
Dhe prisat komunistë shqiptarë menduan se pasi ja
dorëzuan Kosovën Titos u shkëput davaja dhe ata i siguruan
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tyre, kemi letrat e tyre dërguar Milladinit e Dushanit të
botuara në Jugosllavi, ku këta krerë krenarë, burra e gra,
përulen perpara këtye agjentave të vegjël Jugosllavë në
mënyrë të habitëshme dhe nuk më vjen mirë si shqiptar t’i
përsërisë alët përulëse e të turpshme të tyre.
Letra të tilla as Xhaferi, e as ndonje tjetër prej
antarve të kabinetit nuk e peruli veten t'i shkuaj ndonjë
perfaqësonjësi të madh të "okupacionit të tmerrshëm", siç
duan t'a cilësojnë komunistat. Marrëdhënjet e këtyre me të
huajin ishin plot dinjitet dhe pa u përulur. Nuk mjaftuan
letrat, krerët e sotëm të Tiranës edhe pas timit, u vunë
krejtësisht nën urdhërat e Belgradit në dëm të interesave të
vendit.
U deshën vite, shumë vuajtje e shumë gjaqe e
tradhëtira nga ana e shokëve sllavë, kur Shqipëria gati
humbi pamvarësinë e vet dhe ato kokat e tyre, gjersa
kuptun realitetin e paraparë prej Devës vite më parë.
Dikur në rrethin e Vlorës u grindën dy fshatra për
ku në e malit tyre. Radhima e vogël po në të drejtë, kundër
Kaninës së madhe e të fuqishme. Sa kohë që jetonte një
burrë i zoti në Radhimë, Kanina nuk mundi t’a zaptonte
malin e Radhimës. Kur ai vdiq, Kanina e zaptoi malin dhe e
shpuri ku nin gjer nën Radhimë. Pas pak kohe vdiq një
fshatar tjetër dhe e veja e atij burrit të zot, vate në vaj dhe
lloi te vajtonte kështu:

pozitat e tyre, për të cilat ishte derdhur aq gjak i popullit të
var ër. Po u gabuan. Jugosllavija titiste nuk u mjaftua me aq
dhe mori masa të përlante gjithë Shqipërinë dhe krerët e
sotëm t'i shfaroste. Do ua punonte këtyre si ja punuan këta
vet Koçi Xoxës. Për fat të tyre u doli Stalini në ndihmë që u
prish me Titon për hesapet e tij.
Pasardhësi i Stalinit Hrushqovi, zgjodhi rrugën e
Kanosës (Canossa) për t'u pajtuar me Titon. Natyrisht, në
dëm të Shqipërisë dhe prisave të saj. U vendos coptimi
Shqipërisë por fati kësaj nxorri një ndihmës që nga fundi
botës, andej nga len dielli: Kinën e Madhe. Kështu,
shpëtuan edhe këtë radhë. Mirëpo, edhe Kina e pa në
interes të saj të afrohej me Jugosllavinë pasi ata ishin tepër
të vegjël e nuk mund të mbroheshin dot. Domethënë të
hynin prapë nën kthetrat e ujkut. Ata nuk e pranuan. Mirë
bënë po e kuptuan tepër vonë, sidomos pas kaq vuajtjeve të
popullit, se kush është armiku kryesor i kombit tonë.
A e kuptuan komunistët e Tiranës se sa të drejtë kish
Deva dhe sa largpamës ishte? Ata, sado që asin për
vëllazërim internacional dhe pështeten tek doktrina
marksiste-leniniste se gjoja këjo do t'i shpëtojë, sipas
thënjve të shokut Enver, më në fund, e kuptuan se ideja e
Marksit popullin shqiptar nuk e ngrohte dhe se vetëm
ndjenja kombëtare mund t'a lidhte popullin pas qerres së
tyre. Dhe si me një shu ër magjike u kthyen nga
internacionalistë të tërbuar në patriotë të aktë. Shohim që
nderohen të gjithe patriotët e vjetër, itet dhe shkruhet pa
prerë për Lidhjen e Prizrenit (të paren, jo të dytën), vihen
në dukje ata që lëftuan në 1878 e më vonë kundër sërbëve
dhe malazezve dhe u ngrihen përkujtimore; shohim
shokun Enver të përkulet përpara varrit të Shote Galices,
asaj heroinës kosovare kundër serbëve, të cilës gjer dje nuk
donte as të ja dëgjonte dhe emrin. Ata u kthyen atje ku
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Xhafer Deva e nisi me Lidhjen e Dytë të Prizrenit, duke
ndjekur me besnikëri gjurmët e Lidhjes së Parë historike.
SUMMARY
HOW I KNEW XHAFER DEVA
Mr. Ago Agaj, after graduation at an Agrarian Institute in
Austria, returned to his native country in the twenties. For
years he was active all over the country as a roving expert
intended to improve the agrarian economy and help the
small farmer in Albania. At the time he decided to go to
Mitrovica (Kosovo), 1941, he already was a well known
authority in this eld. Neverthelese, he and many other
Albanian professionals decided voluntary to go to Mitrovica
and o er themselves to help strengthen the Albanian
administration autonomy of the district, which neglected
for years by the Belgrade government, badly lacked on
adequate schooled and experienced personnel in all elds
of administration. In his article headed “How I Knew
Xhafer Deva," based mainly on his enlightening memory,
he broadly gives an account of his activity in Mitrovica. The
German Army authority, which had approved the Alhanian
autonomy of the district of Mitrovica based on some 70
percent majority of its Albanian population, was constantly
in trouble with manipulated intrigues by the Serbian
Government of that time in Belgrade, which time and again
tried to disrupt the Albanian administration through
covered warfare by nationalistic bands of çetniks in some
contested areas around Mitrovica. Belgrade also accused
the Albanian population of various violent acts against the
Serbs and also blamed them for various attacks against
German units committed by the çetniks. This was the
situation in Mitrovica as Mr. Agaj and the other Albanian
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experts arrived there. Within days he accidentally
witnessed a tipical Serb intrigue, a trial against 3 young
Alhanian farmers who, the German authorities were told,
had red shote against German soldier: The military
tribunal formed of German o cers was sure to sentence
them to death, in the rst place, because a young
interpreter recently graduated from the Zagreh University,
was incompetent in Albanian and German. Mr. Agaj could
not resist and interferred by shouting loud in uent
German that the interpreting was wrong. After some
explanations, the military court invited him to proceed
with the interpreting job. Finally, it came out that the
accused farmers were victime of a Serb intrigue. Mr. Agaj
instantly made an impact with the German military
authority of the city, as well as the masses of the people
and the Executive Committee, the highest Albanian
authority of the district. It was composed of older leaders
not quite able to deal with the situation of that time. On this
occasion, Mr. Agaj made the rst contact with Deva who
had separated himself from that governing body for
obvious reasons. All of them, however, proposed Mr. Agaj
to become the Prefect (Governor) of the autonomous
district of Mitrovica, which he accepted. Mr. Agaj, deeply
impressed by Deva’s personality, was convinced that he
was the real leader of the people. Thus, the new Prefect,
worked closely with him. They were faced with many
confontrations and attempts of the çetnik partisans and
regular Serbian Army units to invade Albanian inhabited
areas. They also had confrontation, with members of the
Serbian Government in Belgrade, which using German
in uence, continued time and again to disrupt the Albanian
autonomy in Mitrovica. All in all, both of them succeeded
to keep this area for some years out of great troubles.

fl

ffi

fi

fi

fi

fl

160

After the Italian capitulation in September 1943, Mr.
Agaj participated also in the new Albanian Government in
Tirana, as Minister of Public Works, in which Xhafer Deva
played an outstanding role as Minister of Interior. The main
enemy of that time was the Albanian Communist Party,
controlled by Yugoslav communist emissaries, which being
favored by various events connected with the great world
war, seriously threatened to usurpe the power in Albania
and thus bring her under Yugoslav domination. This, of
course, would destroy the existing union of the Albanian
population of former Yugoslavia with the Albanian state.
Further in this article, Mr. Agaj exposes all the elements of
the communist plot to rule Albania by making a
comparison between the independent and digni ed
attitude of The Abanian National Government in Tirana
during the German formal occupation and the degrading
submissive portion of the Albanian communist party upon
the Yugoslav Party.
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Jeta dhe vepra e
Xhafer Devës në mërgim

Ç

Shkrue nga Idriz Lamaj

ka nuk ka pa dhe çka nuk ka përjetue Kosova para
dhe mbas dy luftnave botnore nën robninë e egër të
regjimeve monarkiste e komuniste të Jugosllavisë:
mija e mija familje mërgimtarësh pa asnji gjâ mbas
shpirtit, tue i lanë lamtumirën me dhunë atdheut të tyne
për të mos u kthye mâ kurrë në te; mija djem të ri e burra
të shtyem në moshë, mbërthye në armë, tue bâ qëndresën
e dëshprimit deri në heroizëm legjendar, vetëm e vetëm
për të mbetë bashkë me Shqipninë; mija e mija të tjerë, të
shuem jete n’ër qelitë e errta të burgjeve si ai i Stara
Gradishkës, Mitrovicës së Sremit, Idrizovës së Shkupit, Goli
Otokut dhe Nishit, etj. etj. si këta; mija nâna, motra e gra
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shqiptare të mbetuna qyqe në votër, mbulue në zi të
përjetme, tue rritë ëmijë jetimë në prehnat e tyne.
E pra, gjith ai gjak e ata lot nuk u derdhën për
qëllime vetjake, as për shpërblime, e as për të marrë nji
pllambë tokë a pasuni të huejën, por vetëm për me i ruejt
dy gisht f’tyrë e një grusht dhë të trashëguem nga mjegulla
e gojëdhanës. Popullsia shqiptare e Kosovës, Maqedonisë e
Malit të Zi, që i ka qinrue në çdo kohë besnik për vdekje
atdheut etnik, e që ka dhânë shembuj të lavdishëm në
historinë tonë kombëtare, asnjiherë dhe në asnji periudhë
nuk e ka n’ie veten mâ të sigurtë në bashkimin e kombit se
sa gjatë vjetëve të stuhisë së Luftës së Dytë Botnore,
periudhë që ajo popullsi e quejti “Koha e Shqipnisë”. Pa e
pâ aspak pushtimin e ushtrive gjermane e italiane, ajo e
njohu atë kohë si kohën e bashkimit me Shqipninë shtet, si
në pikëpamjen shpirtnore, ashtu edhe në atë zike. Kjo
shprehje përcaktimi bjen në kundërshtim të plotë me
shprehjen “Shqipnia e Madhe”, që propaganda e Beogradit,
qoftë nacionaliste, qoftë komuniste e socialiste, e përdorë
në kuptimin e zgjerimit imperialist shqiptarë, dje në kurriz
të Jugosllavisë, e sot në kurriz të Serbisë, Malit të Zi e
Maqedonisë.
Burri i shtetit shqiptar etnik, që në emën të atij
populli luejti rolin mâ vendimtar në “Kohën e Shqipnisë”,
pa dyshim âsht Xhafer Deva. Le ta shohim tash se në ç’farë
rrethanash ai dhe shokët e tij i lanë lamtumirën Kosovës
dhe ç’farë roli luejti ai dhe Grupi Kosovar në mërgim.
Ky grup me Xhafer Devën në krye e lëshoi Prizrenin,
kryeqytetin simbolik të Shqipnisë etnike aty nga mesi i
nandorit të 1944-tës. Para largimit u bâ dorëzimi i Zyrës
Qendrore të Lidhjes së Dytë të Prizrenit në mënyrën ma të
rregullt e ma të ndershme. Udhëheqësit e kësaj Lidhje që
kishin qeverisë e drejtue luftën, ashtu si administratën e
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Kosovës përmes zjermit të luftës, i dhanë nji randësi të
veçantë dorëzimit të gjendjes nanciare, e që ishte mjaft e
konsiderueshme. Dorëzimi i thesarit të paprekun që
gjendej në arkën e Lidhjes âsht shembulli ma tipik i
burrnisë kosovare dhe dëshmia e plotë e moralit të naltë të
Xhafer Devës e bashkëpunëtorëve të tij. E vërteta âsht se as
anmiqtë sllavokomunist, deri me sod nuk kanë mujtë me e
hapë gojën kundër tyne për shpërdorime morale ose
për time personale.
Në mbramjen e 17 nandorit të 1944-tës, dy ditë mbas
largimit prej Prizrenit, përmes gjëmimeve të bombardimit e
sulmeve të tërbueme mbi qytetin e Prishtinës, ku rrugët
ishin shndërrue në gërmadha e gadi të gjitha vijat që
lidhnin qytetin me periferitë ishin shkatërrue ose ndërpre,
Grupit Kosovar që përbahej prej Rexhep Mitrovicës,
Rexhep Krasniqit, Tahir Zajmit e Xhelal Mitrovicës, Xhafer
Deva u siguroi tërheqjen drejt Kralevës. Megjithate, ata nuk
mundën me u nisë deri në orët e vona të asaj nate të
stuhishme me shi e luftë, sepse Rexhep Mitrovica
mungonte. Ishte besnikëria e patundun e shokëve të tij dhe
njifarë mrekullie që Rexhep Mitrovica shpëtoi pa u vrâ ose
pa râ rob në dorë të partizanëve. Ma në fund, me
automobilin personal të Xhafer Devës ata arritën pikën ku
do t’i merrte aeroplani për në Zagreb. Kryetari i shtetit
kroat, Ante Paveliq, bashkë me ministrin e Jashtëm që ishte
një boshnjak, mik i shqiptarëve, i mirëpritën dhe u dhanë
zemër. Në Zagreb, ky grup me Xhafer Devën në krye
përkujtoi me nderime të qeverisë kroate festën tonë
kombëtare, 28 Nandorin, dhe qëndroi në Kroaci dy javë.
Në llim të dhjetorit të atij viti Grupi Kosovar prej
pesë vetësh kaloi me shumë mundime Alpet SllovenoAustriake, të cilat ishin mbulue me borë deri në brez. Veriu
i rreptë dhe ngrica memzi i lejonin të shihnin njani-tjetrin,
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Të pestë, vetëm me nga nji pale rroba në shtat e Deva me
nje çantë ushqimesh të thata në shpinë e një revole në brez,
kaluen kështu Alpet dhe u strehuan për disa ditë te nji mik i
Devës. Prej aty hynë në Vjenë për me u takue me aleatët
perëndimorë, në zonën e kontrollit të të cilëve kishte ra
Austria perëndimore e kthyer në gërmadha dhe në një
gjendje kaotike, ku grumbuj emigrantësh të zhveshun e të
rraskapitun nga lufta e ikja endeshin gjithandej për t'iu
shmangë lavës komuniste që përvlonte kahdo. Pasiguria
dhe uria mbretnonin kudo. Aty edhe miku kishte frikë t'i
shtrinte dorën mikut. Burra shtetesh të Evropës lindore
vuejshin për një copë bukë dhe dridheshin qosheve të
mahnitun, tue kqyrë qëndrimin e vdekun të aleatëve ndaj
lubisë ruse, që po vnonte ku nin në zemër të Evropës.
Grupi Kosovar, në saje të miqve personal të Xhafer
Devës u vendos në Vjenë, ku siguroi jetën si refugjat dhe u
vu në shërbim të sistemimit të grupeve nacionaliste
shqiptare që mbrrinin aty nëpërmes vështërsinave të pa
përshkrueme. Grupeve të Ballit Kombëtar, grupit të
Mirditës me Kapidan Gjon Marka Gjonin në krye, Nuredin
Bej Vlorës, Shefqet Verlacit, Mehdi Frashërit me familje, Kol
Bib Mirakës e shumë të tjerëve Xhafer Deva u siguroi
strehim të përkohshëm e shpëtim nga furia e ushtrisë së
kuqe që kishte mbërri në pragun e Vjenës. Banesa e Grupit
Kosovar u bâ qendër zyrtare në shërbim të t’gjithë
emigrantëve shqiptarë, tue përfshi edhe shumë student që i
zu puna atje. Në mënyrë të veçantë, Xhafer Deva u kujdes
për Rexhep Mitrovicën shëndetlig, të cilit, me anë miqësh
personal i siguroi strehimin në një sanatorium, në një rreth
të qytetit Feldkirch a ër ku rit me Zvicrën.
Në fund të vitit 1945 e deri në llim të vitit 1947
Xhafer Deva u tërhoq te disa miq të vet në Austrinë
perëndimore, prej ku ndejti në lidhje të vazhdueshme me
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shokët e Grupit Kosovar dhe u përpoq të marr lajme dhe të
krijojë ndërlidhje me qëndresën antikomuniste në Kosovë,
por lajmet që merrte ishin tepër tronditëse: gjatë atyne dy
vjetëve regjimi i Titos kishte vendosur diktaturën ushtarake
në Kosovë, Mal të Zi e Maqedoni ku mija e mija shqiptarë
kishin përfundu nën breshnin e skuadrave të pushkatimit
dhe nëpër burgje.
Lajmi i shuemjes së kryengritjes së Drenicës nën
udhëheqjen e Shaban Polluzhës, Mehmet Gradicës dhe
Ymer Berishës, ndjekun me vetëmohim nga masa popullore
e atij rrethi që la në fushën e luftës ma se 5000 vetë dhe
shkrimja në zjerm e 44 katundeve, e tronditi së tepërmi
Grupin Kosovar. Shpresa dhe premtimi se aleatët mund të
zbritnin në Ballkan po të kishte kryengritje të tilla të
qëndresës së organizuar nacionaliste në vende nevralgjike
si në Kosovë, lloi të venitet, për të mos thanë se u shue.
Tashmë në Kosovë qëndronin vetëm çeta të veçueme në
ndjekje të vazhdueshme, si ajo e Ymer Berishës, Adem Agë
Rashkocit, Ali Morinës, Xhem Gostivarit në Maqedoni, etj.
Shumicën e këtyre udhëheqësve kosovar e përfshiu aka e
ndjekjeve të tërbueme të sigurimit jugosllav gjatë vjetëve
1946 e 1947. Ata që mbetën gjallë kaluen ku nin e hynë në
Greqi. Megjithate Xhafer Deva nuk mund të qëndronte
asnjanës e pezull. Me 1947, ai kaloi në Itali, ku u takue me
Xhelal Mitrovicën, Tahir Zajmin, Ali Dragën dhe i tërhoqi
prej Austrie Rexhep Mitrovicën e përmirësuem nga
shëndeti dhe Rexhep Krasniqin. Së bashku shkuen në
Gjenovë të Italisë, ku me ndihmën e një diplomati turk, i
cili ishte shqiptar nga Prizreni dhe mik personal i Xhafer
Devës, i siguruen lejen Rexhep Mitrovicës për të shkue në
Turqi. Ashtu bânë edhe me dr. Nuri Dinon me familje, një
tjetër patriot i njohun i Çamërisë martire. Në fund të vitit
1947, Xhafer Deva, Rexhep Krasniqi, Xhelal Mitrovica dhe
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Tahir Zajmi emigruen në Siri, ku ri lluen aktivitetin e tyne
politik me nxjerrjen e gazetës "Bashkimi i Kombit", një ndër
gazetat e para të nacionalizmit shqyptar të mbas luftës.
Xhafer Deva në Siri ndejti katër muej dhe u kthye
papritmas në Romë. Gjatë qëndrimit të tij në Damask,
njohu shumë kosovar të vendosun atje kohë ma parë, të
cilët kishin dalë në Siri nga Turqia, në periudha të
ndryshme. Shumë prej tyne mbanin në mend gojëdhanat e
të parëve mbi vuajtjet mbinjerëzore gjatë përzanjes me
dhunë nga Kosova. Megjithë largimin e Xhafer Devës nga
Siria, shokët e tij e vazhduen veprimtarinë politike me
botimin e gazetave.
Grupi Kosovar lloi botimin e gazetës "Bashkimi i
Kombit” tue pasë për editor Xhelal Mitrovicën, gazetar i
shquem dhe dis’hepull i Gjergj Bubanit. Numri i parë që
doli në llim të vjetit 1948, dallohet për programin,
shkrimet, aktualitetin e asaj kohe dhe rrethanat ende të
turbullta të saj. Qartësia e mendimeve të Brithyesit
(pseudonim i Xhelal Mitrovicës - IL.), Rexhep Krasniqit,
Tahir Zajmit, etj., studimet, analizat e pasura historikopolitike, asnjanësia sa i përket grupeve politike shqiptare në
mërgim, lufta serioze kundër komunizmit dhe mbrojtja me
vendosmëni e zanit të heshtun të popullit shqiptar në
atdheun amë dhe nën Jugosllavi e bajnë këte gazetë të denjë
për titullin që mbante dhe të dëshiruar për studiuesit e
çështjeve etnike.
Nga “Bashkimi i Kombit” (29.6.1949) mësojmë se
Grupi Kosovar me kohë i kishte dhânë mandatin Xhafer
Devës për ta përfaqësue në bisedimet politike të
atëhershme, kur kishin llue të ngjalleshin shpresat për një
kryengritje të përgjithshme, në të cilën padyshim mërgata
jonë do të luante një rol të dukshëm në mbrojtjen e jashtme
të kryengritësve. Vitet 1948 - 1949, për Xhafer Devën janë
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periudhë e randë pune dhe lëvizjesh të pandërprera. Në atë
kohë kur për shumë emigrantë kishte më shumë alë se
punë, Xhafer Deva përpiqet që mbrenda trupit të Komitetit
Kombëtar “Shqipëria e Lirë" që po themelohej, të
përfaqësohej edhe Kosova me viset tjera të robëruara nën
Jugosllavi, pa marrë parasysh se cili do të ishte përfaqësues.
Megjithëse nuk kishte asnjë lidhje me inteligjencën angleze,
ai ndikoi zhdrejtasi që çështja e Shqipërisë etnike të mos
ndahej prej problemit të shtetit të cunguar shqiptar.
Në anën tjetër, kur Mbreti Zog thirri në Aleksandri të
Egjiptit përfaqësuesit më të rëndësishëm të partive
shqiptare, Xhafer Deva u zgjodh kryetar i Kuvendit të
Aleksandrisë. Nderimi që iu bë Xhafer Devës në atë Kuvend
pasqyrohet në “Bashkimin e Kombit” (29.6.1949):
"Xhafer Deva ka vetëm nji qëllim të naltë e të
arsyeshëm të formimit të bazave në Kosovë e në Shqipni,
gja që ka përfundue me sukses, mbasi sot kemi lidhje me
Kosovën. Grupi Kosovar përfaqsohet nga Xhafer Deva,
përfaqsuesin e vet e konsideron si element të vlefshëm,
dinamik dhe të aftë në fushën e përgaditjeve të strategjisë
së akcionit. Grupi Kosovar do të vazhdojë botimin e
“Bashkimit të Kombit” dhe do të përpiqet të veprojë në stil
të gjanë e me mjete ma të plotësueme. Grupi Kosovar
beson ti ketë interpretue jo vetëm direktivat popullore
kosovare, por edhe dëshirat e popullit shqiptar.”
Xhafer Deva dha një kontribut të fortë në përgatitjen
dhe vendosjen e qendrave të rezistencës në malet e
Shqipërisë, sidomos në lidhje me grupet veriore, të cilat
bënë përpjekje të përgjakshme dhe sakri kuan veten për ta
pâ Shqipërinë të lirë dhe të bashkuar brenda ku jve etnik.
Krijimi i qendrave radiofonike në Shqipëri e në botën e
jashtme zgjati deri kah mesi i vitit 1953, kohë kur perëndimi
hoqi dorë nga veprimtaria për çlirimin e Shqipërisë nga
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sistemi dhe diktatura e egër komuniste. Për më se tetë vjet,
1944 - 1953, qëndresa antikomuniste në malet e Shqipërisë
e në të njejtën kohë edhe në Shqipërinë etnike mbeti e
gjallë dhe e padorëzuar, besnike e idealeve të thjeshta
shqiptare kundër regjimeve komuniste të Tiranës dhe të
Beogradit. Gjatë gjithë këtyre viteve, Xhafer Deva, duke u
përshkuar edhe nëpër rreziqe të jetës së vet, i doli zot dhe e
ndihmoi me gjithë shpirtë për ta ngritur lëvizjen kombëtare
në akcione, për ta çliruar Kosovën nga thundra sllave dhe
Shqipërinë nga shërbëtorët e armiqve të kombit.
Me 1954, Deva hyn në punë në një zyrë polake për
refugjatë, prej kah përsëri ndihmoi nga të gjitha anët dhe
mundësoi emigrimin e refugjatëve shqiptar në Kanada,
Amerikë, Australi, etj., të cilët kishin mbetur prej kohësh
nëpër kampet e Italisë dhe të Greqisë.
Gjatë kësaj kohe, një pjesë e Grupit Kosovar që kishte
emigruar në Australi arriti të themelojë për të parën herë
një lëvizje politike, shoqërore e kulturore, që mori emrin
"Bashkimi i Shqiptarëve në Australi". Në këtë organizatë, në
llim u mblodhën shqiptarë të ideve të ndryshme politike.
Merita kryesore për krijimin e kësaj organizate i takon
Xhelal Mitrovicës, prej dorës së të cilit doli edhe organi i
shoqatës, gazeta “Vatra Shqiptare”.
Çështja e Shqipërisë etnike në këtë gazetë zë vendin
kryesor. Mjafton të lexohen në te editorialet polemizuese të
Brithyesit dhe artikujt e studiuar të dr. Rexhep Krasniqit.
Më në fund, duke parë mundësinë dhe faktin se New
Yorku po bëhej qendra kryesore e refugjatëve politikë
shqiptarë, antarët e Grupit Kosovar që rrinin vazhdimisht
në lidhje me njëri-tjetrin, vendosën të emigronin në Shtetet
e Bashkuara të Amerikës. Këtu, përfaqësuesit më në shenjë
të Grupit Kosovar ri llojnë veprimtaritë e tyre gjithnjë në të
mirën e bashkimit kombëtar dhe të tokave etnike. Puna e

tyre, qoftë e veçuar në grupe të vogla, qoftë në kompleksin
e çështjeve shqiptare, është mëse e mirënjohur. Por një
organizim i përsosur politik, ku marrin pjesë masive
kosovarëët e mërguar, bëhet vetëm atëherë kur emigron
dhe stabilizohet me banim në Shtetet e Bashkuara të
Amerikës, Xhafer Deva. Në nëntor të vitit 1956, Xhafer Deva
bashkë me familje erdhi në Amerikë. Me gjithë ndryshimet
e vazhdueshme të ambientit dhe mënyrave të jetesës, ai
nuk ndryshoi aspak; bile as përpjekjet e vështirësitë për
gjetjen e punës nuk e mposhtën. Si gjithmonë e gjithkund,
Xhafer Deva e ruajti dhe e mbajti lart nderin e shqiptarit,
forcën e karakterit dhe të personalitetit të vet. Ai perballoi
të gjitha problemet e jetës familjare, por kurrë nuk kërkoi
të bëhej diçka e veçantë për te, qoftë edhe nga miqtë e tij
më të ngushtë, të cilët kurrë nuk i munguan. Në New York e
Boston jetoi me punë zike. Xhafer Deva ishte gjithkund
dhe jetën e këtij vendi e vështroi nga të gjitha anët. Ai ishte
i kënaqur edhe me punën zike, mjaft që të përballonte
jetesën e familjes dhe të mos mbetej në kurriz të ndokujt.
Xhafer Deva e urrente për vdekje jetën parazite.
Me 1960 shkoi në Kaliforni, në llim në krahinën
malore Calavera County, ku u vendos pranë një miku
amerikan. Aty gjeti punë në një sharrë lëndësh si punëtor i
thjeshtë. Kështu fati e solli që mbas mëse 20 vjetësh të
përsëriste punën e mëparshme në atë fabrikë, e cila i
kujtonte sharrat e tij në Luginën e Ibrit. Punën e
përballonte me durim e pa ankim dhe ishte i kënaqur që
me djersën e ballit e mundin e krahëve po ndihmonte
shkollimin e ëmijëve të adaptuar.
Faza tjetër e jetës së tij lidhet me Universitetin e
Stanfordit në qytetin Palo Alto të Kalifornisë, ku Deva punoi
në zyrën e llogarive deri në vitin 1972 kur doli në pension.
Aty Xhafer Deva e përvetësoi në përsosje përdorimin e
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kompjuterit, toi nderim e pozitë dhe krijoi miq në qarqe
të larta të atij universiteti të famshëm. Edhe zonja e tij,
Oswalda Deva, u punësua në bibliotekën e universitetit në
alë. Ajo u bë drejtore në sekcionin e librave të rrallë, “Rare
book department”. Në një ekpozitë të librave u përfshi
edhe botimi më i vjetër gjermanisht i "Historisë së
Skenderbeut" nga Marin Barleti. Këtë libër të rrallë e gjeti
zonja Deva, e cila sugjeroi edhe blerjen e tij nga Gjermania.
Mbasi u vendosën në Palo Alto, zonja dhe zotni Deva e
ndien veten më të qetë për t'iu përkushtuar jetës familjare,
por përsëri ai nuk kishte qetësi e ndalim. Kur mendonte se
po i çlodhej trupi mbas orëve të punës, ai e ndjente nevojën
e domosdoshme për bashkimin e kosovarëve të mërguar
nëpër botën e lirë, ata që mbanin të pashlyera kujtimet e
vuajtjeve dhe të sakri cave për mbarë popullin shqiptar
nën Jugosllavinë komuniste.
Ndjenjat që ndrynte Xhafer Deva në shpirtin e tij,
ndrynin edhe bashkëvendasit e tij të mërguar, të cilët me
këmbëngulje kërkonin të riorganizoheshin rreth një lëvizje
politike, ku do të mblidheshin e të qanin hallet e
përbashkta etnike, të kishin një organizatë e një organ për
të ngritur lart zërin e heshtur të Kosovës.
Nismën për një riorganizim masiv të mërgatës
kosovare në botën e lirë e morën kosovar të provuar në
fushën e sakri cës dhe të vetmohimit, siç ishin luftëtarët
veteranë: Bajrush Kosova, Destan Berisha, Musa Vuçitërni,
Hysen Terpeza, Mehmet Agë Rashkoci, Kalosh Hamdia, Isuf
Adili, lliaz Peka dhe i riu energjik Ismet Berisha. Këta
luftarë, duke qenë të bindur se Xhafer Deva nuk do t’i linte
në rrugë pa krye por do t'u përgjigjej thirrjes së tyre,
vendosën, kundër dëshirës së tij, t'ia lënë atij barrën e
udhëheqjes politike. Për këtë qëllim shkuan në Palo Alto, i
parashtruan nevojën e riorganizimit dhe me këmbëngulje
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kosovare ia mbyllën të gjitha shtigjet e refuzimit. Xhafer
Deva, tanimë në moshë të thyer, zënë me punë që nuk
lejonte orë mungesash, i gjetur ndër rrethana kombëtare e
ndërkombëtare krejt ndryshe nga ato të kohës kur kishte
luajtur role të dorës së parë, larg me banim nga
bashkatdhetarët me te cilët do të punonte, me fare pak
intelektual për organizim të gjithanshëm e për përfaqësim
në forume të ndryshme, nuk e pati aspak lehtë me pranue
thirrjen, por ndërgjegja e përgjegjësisë e shtyri të pranojë.
Mërgata etnike e ndjeu veten të entuziazmuar përsëri si në
kohën e qëndresës, kur luftuan me jetën e vdekjen për të
mbetur bashkë me Shqipërinë.
Me sakri ca personale, Xhafer Deva shkon në New
York herë mbas here dhe riorganizon Lidhjen e Prizrenit në
Mërgim, e cila mbështetej në të kaluarën e vet historike dhe
në parimet e larta kombëtare të Lidhjes së Dytë të Prizrenit
në atdhe. Organizatës së ringjallur në New York, Deva i dha
formën moderne të kohës, duke krijuar përfaqësimet,
zyrën e shtypit dhe atë të kontabilitetit.
Megjithëse kjo organizatë nuk kishte thirrur ende
Kongresin e saj të parë, shtypi i Tiranës dhe i Beogradit
lluan fushatën e propagandës së tyre kundër personit të
Xhafer Devës. Nga seria e artikujve të botuar në "Veçernje
Novosti" të Beogradit dhe "Zëri i Popullit" në Tiranë me
titull "Xhafer Deva në lëvizje”, shihet qartë se ata nuk e
kishin harruar se cili ishte Xhafer Deva kur vihej në lëvizje.
Në dhjetor të vitit 1962, më tepër për të njoftuar me një
kundër përgjegje regjimet e Beogradit dhe të Tiranës, se sa
për t’ju drejtuar ndokujt tjetër, zyra e shtypit e Lidhjes
nxjerr në qarkullim projekt programin "Grupi KosovarLidhja e Prizrenit”
1. Grupi Kosovar në riformim e sipër, mbështetë në
nji të kalueme historike të ndritshme, ndjek parimet

kombëtare dhe politike të Lidhjes së Prizrenit, që mund të
përmbledhen në këtë formulë të vetme: në qenien e
Shqipnisë si shtet i pavarun, tue përmbledhë të gjitha
vendet e banume me shumicë dërmuese prej shqiptarëve,
në nji Shqipni etnike.
2. Ky grup mbështetet në të drejtën legale të qenies
së vet dhe të përpjekjeve të veta për të drejtat kombëtare
dhe njerëzore të popullatës shqiptare nën shtetin jugosllav,
në luftat e ndritshme të Lidhjes së Parë të Prizrenit dhe në
zgjedhjet e lira të Lidhjes së Dytë të Prizrenit, në tetor të
vitit 1943, zgjedhje të realizueme në formën tradicionale
demokratike kosovare mbrenda atyne kushteve dhe
rrethanave politike dhe ushtarake në Shqipninë e asaj kohe,
gjatë së cilës kanë dalë edhe organizata tjera të qëndresës
nacionaliste.
3. Ky grup ka karakter thjesht kosovar dhe nuk
dëshiron në asnji mënyrë të përzihet në çështje politike
partiake të Shqipnisë së 1913-ës, por do të jetë kurdoherë i
gatshëm me ndihmue fuqimisht për çlirimin e Shqipnisë
nga tirania komuniste. Po ashtu, kërkojmë mirëkuptimin
dhe përkrahjen e të gjitha grupeve politike kombëtare
shqiptare në mërgim, në përpjekjet tona për bashkim të
vendeve shqiptare nën Jugosllavi me Shqipninë e 1913-tës.
Gjithashtu, dëshirojmë të kemi marrëdhanje të njillojshme
me të gjitha këto grupe.
4. Grupi Kosovar parimisht nuk mund të pranojë që
vendet e robnueme shqiptare nën Jugosllavi të përfaqësohen drejt ose zhdrejt nga persona, grupe ose parti
politike që nuk janë kosovare. Si rrjedhim, ne kërkojmë me
pasë përfaqësimin tonë të pavarun nga grupet dhe partitë
politike shqiptare dhe as që dëshirojmë të përzihemi në
lojërat dhe grindjet damsjellëse politike të tyre.
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5. Grupi Kosovar përbahet nga luftarë të provuem të
luftës kosovare për mbajtjen e bashkimit me Shqipninë e
1913-ës, nga njerëz të thjeshtë, gati për çdo sakri cë në
shërbim të atdheut etnik, nga intelektualë dhe profesionistë
të lirë, që kanë kontribue në këtë drejtim, etj. Ata janë
vetëdijës të misionit historik të Lidhjes së Prizrenit për nji
Shqipni etnike, të lirë dhe të vendosun të ndjekin këte
rrugë ideali deri në realizimin e tij.
6. Grupi Kosovar nuk ka te bajë me grupe të tjera të
vetquajtuna “kosovare", të cilat, tue mos pasë baza legale
përfaqsie të popullatës kosovare dhe luftës për çlirimin e
atdheut kosovar, shpërdorin shprehjet e vërteta të vullnetit
të popullit të Kosovës.
7. Ma në fund, Grupi Kosovar- “Lidhja e Prizrenit”,
njeh si udhëheqës shpirtnorë dhe aktiv birin e shquem të
Kosovës së robnueme, Xhafer Devën.
Simbas këtij projekt-programi që sqaroi shkurtimisht
pozitën dhe synimet e Lidhjes së Prizrenit në Mërgim, masa
të gjana të mërgates kosovare në botën e lirë u bashkuan
me te dhe krijuan degë në Australi, Siri, Turqi, Belgjikë,
Francë, Gjermani Perëndimore, Kanada, Shtetet e
Bashkuara dhe kudo që ndodhej ndonjë koloni e vogël
kosovare.
Me interesim të veçantë dhe me praninë e tyre, përfaqsuesit kryesorë të partive politike shqiptare në mërgim,
të instituteve fetare, të Federatës "Vatra", të Komitetit
"Shqipëria e Lirë" dhe të intelektualëve të panagazhuar në
rryma politike të mërgatës, përcollën Kongresin e Parë të
kësaj organizate që u zhvillua në nëntor të vitit 1966 dhe u
drejtua me zotësi të rrallë nga Xhafer Deva. Të gjitha
alimet e rastit, telegramet, urimet dhe mesazhet që mori
nga bashkatdhetarët, ashtu edhe nga personalitetet e huaja,
shprehin bindjen e plotë se mërgata kosovare në botën e

lirë, e bashkuar rreth personit të Xhafer Devës, do të jetë
armë e fuqishme që do të çojë drejt realizimit të idealeve të
Shqipërisë etnike. Shtypi serioz i gazetës "Lidhja e
Prizrenit", drejtuar prej gazetarëve të talentuar dhe i
ndihmuar me shkrime nga bashkpunëtorë të njohur
intelektual, vërtetojnë më së miri jehonën e kësaj
organizate në mërgim dhe vënë në pah seriozitetin dhe
përpjekjen e Xhafer Devës në fushatën politike dhe në
veprimtarinë kombëtare e ndërkombëtare për të mirën e
shqiptarëve të Kosovës. Në saje te emrit dhe të veprimtarisë
së tij në të kaluarën, Xhafer Deva e futi Lidhjen e Prizrenit
në Mërgim në radhët e organizatave të njohura
ndërkombëtare që luftonin me vendosmëri kundër
shtypjeve dhe diktaturës komuniste. Lidhur me këtë,
përpjekja e Xhafer Devës për radhitjen e Lidhjes mbrenda
organizatës së njohur ndërkombëtare, "Pakicat e Shtypura
Evropiane" (FUEN), është një kapitull i veçantë. Disa njerëz
që nuk ishin në gjendje të kuptonin rëndësinë e Xhafer
Devës dhe të Lidhjes së Prizrenit në këtë organizatë, e
sabotuan çështjen në mënyrë naive. Megjithatë Xhafer
Deva me urtësinë e tij karakteristike, për të mos e bërë
qesharake çështjen e Kosovës e tërhoqi kërkesën e Lidhjes
për antarësim, por vazhdoi përpjekjen e tij për të theksuar
çështjen e problemit të Kosovës në atë organizatë, si mik
personal i Sekretarit të Përgjithshëm, z. Povel Skategard, i
cili e priti në shtëpinë e tij disa herë. Nga korrespondenca e
tyre e dendur, që ka vazhduar derisa Xhafer Devën e
gjunjëzoi sëmundja, shifet qartë se ky personalitet i
mirënjohur e çmoi Xhafer Devën. Z. Skategard e cilëson
Devën si një mjeshtër të problemeve të pakicave kombëtare
evropiane dhe shpesh herë kërkon prej tij këshilla të rangut
diplomatik. Xhafer Deva me intuitën e tij të mprehtë,
mbrojti me këmbëngulje pikat themelore të Statutit të
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organizatës që kryesonte, edhepse shpeshherë u ndesh në
kundërshtime të dukshme edhe me disa antarë të
oragnizatës, por ai nuk bëri as më të voglin lëshim ndaj
parimeve të Statutit të Lidhjes së Prizrenit në Mërgim.
Arsyetimet e veta bindëse përsa i përket qëndrimit ndaj
idesë së Republikës së Kosovës nën Jugosllavi, i spjegoi
haptazi dhe me shtyp gjatë Kongresit të Dytë të Lidhjes, në
nëntor të vitit 1971. Qëndrimi i tij bazohej në parimin e një
periudhe historike 100 vjeçare, qysh nga 1878, qëndrim që
e mbajti edhe ajka inteletuale e Grupit Kosovar në
themelimin e Lidhjes së Dytë të Prizrenit dhe u aprovua me
votat e lira të përfaqsuesve të popullit të Kosovës në atdhe,
më 1943. Nga kjo del e qartë se Statutit ose projektprogramit të Grupit Kosovar mund t'i bëheshin ndryshime
vetëm me votat e lira të popullit të robëruar nën Jugosllavi.
Si personalitet i mirënjohur, largpamës, i sinqertë dhe i
paanëshëm, Devën e kërkuan grupet e mërgimit politik
shqiptar për këshilla, për ndihma e përkrahje organizuese,
për ndërmjetsim, afrim dhe bashkpunim midis tyre. Më
1972, Xhafer Devën e gjejmë në Madrid si koordinues të
bisedimeve të shtruara nga përfaqsuesit e partive politike
shqiptare në mërgim. Për sinqeritetin, thjeshtësine,
urtësinë dhe bindjen e patundshme në të drejtën, atë e
zgjodhën kryetar të mbledhjes në Madrid, e po ashtu edhe
në vazhdimin e bisedimeve të njëjta më vonë në New York.
Udhëtimet e shpeshta prej Kalifornisë në New York, Spanjë,
Itali, Francë e gjetkë, në moshë të shtyrë, e lodhën së
tepërmi zikisht dhe shpirtërisht. Hallet e asaj kohe lanë
gjurmë të thella në ballin e tij. Po në atë kohë ndodhi edhe
vrasja e Kalosh Hamdisë, i cili ishte një nga shtyllat më të
forta të Lidhjes. Ndërsa Deva mbante të pathyeshme
shpresën e organizimit të mërgatës shqiptare në
përgjithësi, humbja e Kalosh Hamdisë qe për te goditje e
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rëndë. Me gjithë atë krizë, ai përpiqej për të shmangur
mosmarrëveshjet e mërgatës, duke u mbajtur në lidhje të
vazhdueshme me eksponentët më të rëndësishëm të saj,
me telefona e korrespondencë dhe duke i këshilluar për
marrëveshje, punë dhe veprim ndërtues, sado që nuk
kishte më të voglin interes personal ose pozitë të
ardhshme. Në të vërtetë, siç e kishte sqaruar me kohë
qëndrimin e tij, të Lidhjes së Prizrenit, të Federatës "Vatra"
dhe të Komitetit "Shqipëria e Lirë», programet e tyre të
paparti nuk do të lejonin përfqsuesit e këtyre organizatave
të ndërhynin në çështjen e marrveshjeve ndërpartiake pas
bisedimeve. Rrjedhimisht, misioni i tyre dhe i vet Devës
mori fund pasi palët nënshkruese mbyllën mbledhjen e
tyre në Hotelin Mc. Alpin në New York, më 1975.
Nuk duhet lënë pa shënuar këtu se koordinimit të
forcave të mërgatës politike në fushën e shtypit dhe të
propagandës, Xhafer Deva i jepte rëndësi të veçantë kohët
e fundit. Ai theksoi e ritheksoi se mërgata shqiptare duhej
të kishte një shtyp të përbashkët, i cili duhej të drejtohej
prej njerëzve të aftë, çka u përpoq ta zbatonte edhe në
organizatën e vet. Ky ishte edhe një nga synimet kryesore,
në pajtim me të cilat pranoi thirrjen në mbledhjet e
Madridit dhe të New Yorkut.
Mbas g jithë atyre udhëtimeve, përpjekjeve,
këshillimeve e zhgënjimeve, veprimtaria e Xhafer Devës
përfundoi me një stërmundim dhe shkatërrim të plotë të
energjive të tija të pafund, në mërgimin e gjatë dhe të
idhtë. Ai la trashëgim vetëm idealin e Shqipërisë etnike.
Xhafer Deva vdiq me 25 maj të vitit 1978, në pragun e 100
Vjetorit të Lidhjes Historike të Prizrenit. Vdekjes së tij në
mërgim, në krye të detyrës si Kryetar i Lidhjes së Prizrenit,
i përgjigjet kjo thënie e Hasan Prishtinës, të cilit,
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megjithëse ndodhej në mërgim, iu komunikua denimi me
vdekje:
“Për ne kosovarët, si vdekja n'atdhe t’robnuem, si
vdekja në mërgim asht e barabartë, asht vdekje heroike që
na nderon. Për ne, këto dy vdekje janë vula dëshmuese e
mospajtimit tonë me coptimin e atdheut dhe me
skllavnimin e tij. Na nuk i jemi frigue dje as nuk i frigohemi
sot vdekjes. Derisa jam larg atdhut tim, për mue, si vdekja
nga plumbi si vdekja në dyshek janë nji. Luftën dhe
kundërshtimin do ta ndaloj vetëm atëherë kur të vdes ose
kur të çlirohet dhe të bashkohet kombi im.”
Edhe Xhafer Deva kund¨wrshtimin dhe luftën ideale
për të cilën shkruente Hasan Prishtina, e pushoi vetëm atë
dit¨w që vdiq. Deva qe i vetmi udhëheqës kosovar i rangut
të naltë që vdiq pa mujtë me ia ngulë anmiku dhambin në
shtat. Mospajtimin e tij me coptimin e skllavnimin e
atdheut, vdekjen e tij në dyshek dhe vdekjen larg atdheut,
Hasan Prishtina, edhe këtij prijsi kosovar do t'ia barazonte
me vdekje heroike.
Ky përkujtim i shkurtë i nji pjese të jetës dhe
veprimtarisë patriotike të Xhafer Devës mbyllet me bindje
të plotë se emni dhe puna e tij do të mbeten gjithmonë
t'a ërta në zemër dhe të çmueshme për popullsinë
shqiptare nën Jugosllavi. Ajo popullatë që nuk i ka harrue
kurrë ata që janë mundue, që janë sakri kue dhe që kanë
luftue me çdo mënyrë për të krijue nji shtet të vërtetë
shqiptar shpresojmë se nuk do ta harrojë as Xhafer Devën,
ashtu si nuk do ta harrojë emigracioni shqiptar e madje as
anmiqt e tij e të Shqipnisë Etnike.
Emni i Devës dhe veprimtarija e tij do të çmohen
edhe ma shumë vetëm kur të mblidhen gjithsa ka shkrue ai
rreth çashtjes shqiptare e veçantisht kosovare, alimet e tij
në mbledhje, konferenca, seminare, përkujtime,
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korrespondenca me personalitete të ndryshme shqiptare e
të hueja, sugjerimet, raportet, thirrjet, bisedat, intervistat,
memorandumet, letrat private, etj., dhe të botohen në
vëllime të veçanta. Nji botim i tillë do të pasqyrojë vullnetin
e tij të çeliktë, qartësinë, thellësinë, largpamjen, brengën e
idealit dhe karakterin e vendosun të tij për fatin e atdheut
shqiptar.
SUMMARY
THE LIFE AND THE ACTIVITY OF
XHAFER DEVA IN EXILE
This article emphasizes the su erences of the
Albanian minority under Yugoslav regimes, be it under the
monarchic or under the present communist regime,
reminding the reader that the Albanian ethnic population
felt almost completely free when it was united with the
mother country Albania during the short period of the last
war. However the country was under the Italian and
German occupations, the ethnical Albanians called and still
call that period as "THE ALBANIAN ERA", during which
Xhafer Deva and his Kosovar leaders played the most
important role in governing as democratically as the
circumstances permitted.
With the communist takeover the bitter exodus of
the same Kosovars and other leaders with a great number
of their connationals follows. Xhafer Deva is quoted to have
done the utmost through allied authorities and his own
friends to temporarily settle them as emigrante and save
their lives from the approaching Soviet armies. At the same
time he remained in touch with the events and with
anticommunist freedoma ghters of Kosova, who nally, by
1947 were overpowered by Tito’s forces.
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In 1947 he went to Italy, again helping Albanians to
emigrate, and in 1948 together with a good number of his
group he is found in Siria publishing a paper called "The
Union of the Nation," which was edited by the late Dr.
Xhelal Mitrovica, Dr. Rexhep Krasniqi and Tahir Zajmi.
During that year King Zog called for a convention of
Alhanian leaders in exile to free Albania from the
communist rule. Xhafer Deva was elected chairman of that
convention in Alexandria, E ypt. From that time until 1953
he was busy in preparing freedom ghters, and through
them establishing radiocommunications in Albania with the
Western countries. (Editors note: Their mission failed
mainly because of the shocking Filby a airs with Soviets).
For three years thereafter Deva served in a Polish
emigrant’s o ce in Rome helping Albanian emigrants to
emigrate in Western countries, while his associate
Mitrovica and Krasniqi, Kosovars in Australia published
another paper, "The Albanian Hearth".
In 1956 he emigrates to the United States, rst in
New York, then goes to Boston and in 1960 to California,
earning his and his family living by physical work. By the
end of 1960 he was hired by Stanford University, Palo Alto,
as a computer operator, where he made a lot of learned
friends. There be settle permanently with his family. At this
juncture he was visited hy a group of Kosovars from the
East of U.S., who insisted that he should reorganize his
League of Prizren in Exile and remain its president.
However old and tired, Deva accepted their plea out of his
conscientious responsibility towards his country and his
loyal compatriots. In order to show the aim of their
organization, its project program is reprinted, and the
newspaper *The League of Prizren” appears again stressing
the lack human rights of Albanians under Yugoslavian rule
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as well as the inhuman treatment of the people in stalinist
ruled Albania.
Because of his authority and honesty, in 1975 he was
called in Madrid and in New York by the son of King Zog,
Leka, to intermediate for a joint reorganization and
conciliation of the Albanian parties and groups in exile so
that Albania may be freed.
Hi s frequent trips in four continents, hi s
uninterrupted correspondence, his overburdening jobs and
responsibilities, and his fragile health and old age,
accompanied by many frustrations, nally weakened and
nished him, but he remaine as one of the most ardent
Albanian nationalists, who always fought for the
preservation of the minority human rights and for their
freedom.

Vorrimi i Ing. Xhafer Devës
Shkrue nga Ferid Cernica

D

itën e Premte me 25 Maj të vitit 1978, në orët e para
të mëngjezit, kur ajri i pastër dhe puhija e voktë
janë tue përkund në gjumë Brigjet e Perëndimit, i
mbylli sytë përgjithmonë dhe ra në paqe me Zotin Ing.
Xhafer Deva. Zemra e tij e fuqishme pushoi së rrahuni
mbas nji smundje mizore të cilën e përballoi me duresë dhe
guxim deri në fund. Lajmin e kobshëm, Zoja Oswalda Deva
e përhapi me shpejtësi ndër miqët e ngushtë të familjes. Në
viset e ndryshme te Shteteve të Bashkueme, Kanadas dhe
Evropës, kudo që i ndjemi pati miq, dashamirë dhe shokë
lufte, vërshoi me ushtimë jehona e zezë e lajmit të vdekjes.
Kosovarë të sakri kuem në atdhe dhe të vuejtunë në
mërgim, shokë të penës dhe të pushkës, miq të nderuem
prej shteteve dhe kombeve të ndryshme, intelektual
shqiptarë dhe të huej, lluen të mbledhen në Palo Alto të
Kalifornisë për t'ia dhanë lamtumirën e fundit trupit të
Xhafer Devës.
Simbas traditave kosovare, për pesë ditë me radhë,
pritjet dhe përcjelljet në emën të familjes Deva u kryen
përsosmënisht dhe me respekt të njiherëshëm nga Zoja
Oswalda, e bija Bulger Dagmar, dhandrri Dennis Logie dhe
Kefali Hamdiu, biri i të ndjemit Kalosh Hamdiu, ish
nënkryetar i Lidhjes së Prizrenit në mërgim dhe mik i
ngushtë i Xhafer Devës.
Të hanen me 29 Maj, kah ora 10 e mëngjezit, salla e
shtëpisë mortare u mbush plotë me miq, dashamirë dhe
bashkatdhetarë të familjes Deva. N'at rast, dhandrri i tyne i
nderuem Rev. Dennis Logie paraqiti Imam Vehbi Ismailin i
cili i tha pak alë të prekshme mbi personin e Xhafer Devës
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dhe nisi shërbimin e përmortshëm fetar në gjuhën shqipe
dhe anglishte. Mbas Imamit ala iu dha Dr. Rexhep
KRASNIQIT, Kryetar i Komitetit "Shqipëria e Lirë",
bashkpunëtor shumëvjeçar i të ndjemit dhe mik i ngusht i
familjes së tij. Fjalimi i Dr. Krasniqit i mbajtun në gjuhën
shqipe përmbanë pjesë të artikullit biogra k që botohet ne
këte vepër.
Simbas radhës, foli në gjuhën anglishte z. Zef V.
NEKAJ, profesor i shkollës ushtarake të gjuhëve në
Monterey dhe z. Roger HOLLINGSHEAD që kishte ardhë
bashk me familje nga Washingtoni. Përshëndetja e fundit e
z. Hollingshead në emnin e miqëve amerikanë të Xhafer
Devës preki thellsisht të pranishmit. Ky Zotni që ka mbajtë
pozita te ndryshme dhe drejtue punë me randësi mbrenda
dhe jashta Shteteve të Bashkueme, Xhafer Devën e ka njoftë
dhe ka pasë miqësi të ngushtë me te para se i ndjemi të
emigronte këtu në Amerikë.
Ma në fund. z. Reshad Agaj në emën të oborrit
mbretnor dhe z. Hamza Abdullaj në emën të Lidhjes së
Prizrenit në mergim me nga nji alim të shkurtë, shquejtën
personalitetin e Xhafer Devës dhe humbjen e rand me
zhdukjen e tij. Mu para se Imam Vehbiu ti jepte fund
ceremonisë me lutje fetare në të dy gjuhët, Pader Gerald
Phelan i Universitetit te St. Clara-s, si mik personal bani nji
lutje ekumenike për shpirtin e të ndjemit.
A ër mbramjes u shtrue nji darkë prej kosovarëve që
nuk iu ndanë për së gjalli, në të mirën as në të vështirën,
dhe të gjithë të pranishmit (gjatë asaj darke) ndigjuene në
nji heshtje vorri leximin e telegrameve dhe komunikimin e
telefonatave ngushlluese të cilat i paraqiti me nji drithmje
zani z. Kefali Hamdiu.
Te nesërmen me 30 Maj, trupi i Xhafer Devës u
vorros në vorrezat e Palo Alto-s të Kalifornisë. Secili i
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pranishëm qiti nga nji grusht dhë mbi arkivolin e tij, ndërsa
kosovarët e piklluem e me lot në sy u përkulën me kujtim
nderimi para vorrit të këtij prijsi të Kosovës martire, i cili ja
kushtoj mundin dhe shëndetin e vet luftës për bashkimin e
të gjithë shqiptarëve në nji shtet të lirë dhe demokratik.

G

Jehona e shtypit në mërgim

azetari i njoftun shqiptar z. Reshad Agaj, Kenosha,
Wisconsin, në nji reportazhë të ceremonisë
solemne të varrimit, që asht botue me 1 Korrik,
1978 në etoren “Dielli”, organ i Shoqatës "Vatra", Boston,
Massachusetts, midis tjerash kështu e ka shque
personalitetin e të ndjemit Deva:
"Xhafer Deva qe një fenomen shqiptar i rritur në një
familje tipike shqiptare shumë të pasur në skajin verior të
botës tonë etnike. Ai qe edukuar në kollegjin protestant të
Selanikut, në Robert College të Stambollit dhe Shkollën e
Naltë të Ingjinierisë në Vjenë. Ngjarjet e luftës së dytë
botërore e hodhën atë mu në mes të rruzullit të rrezikshëm
të asaj lufte për jetë dhe vdekje midis gjigandësh dhe lëftoi
deri në fund me guxim e vendosmëri të pa shoqe në
mbrojtje të interesave jetike të kombit shqiptar deri në fund
të tragjedisë, ashtu si pa dhe i gjykoi ai vetë me zemër të
thjeshtë dhe me karakter të pastër e të pa njollë. Xhaferi ka
meriten historike që e pa me kohë në perspektivën e drejtë
fenomenin komunist shqiptarë në tërë rrezikshmëninë e
vet, atëherë kur bota politike e asaj kohe përkundej në
gjumin e ambël se anglo-amerikanet nuk do të lejojnë kurrë
shtrirjen e komunizmit në brigjet e Adriatikut të kaltërt."
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"Shqiptari i Lirë" 1978 1979:
Në Maj të vjetit 1978, mbas nji smundje mizore që për nji
kohë të gjatë gati e kishte paralizue fare, vdiq Ing. Xhafer
Deva në Palo Alto të Kalifornisë, ku ai bashkë me familjen e
vet kishte gjetë punë, prehje e paqe. Asht gati e
pabesueshme që ky njeri me energji eksploduese, me
dinamizëm dhe fuqi pune të pashtjerrun, nuk asht ma ne
këtë jetë. Për mija kosovarë, Xhafer Deva ka qenë ma tepër
se nji person që ia kishte dedikue punën, talentet dhe jetën
popullit dhe vendit të vet shumë të vujtun. Ai ka qenë nji
symbol i shumë virtyteve themelore të kësaj popullsije
kosovare. Ai besonte thellësisht në të drejtën e popullit të
vet me jetue i lirë në tokën e trashigueme, me jetue si
njerëz dhe shqiptarë të lirë. Xhafer Deva ishte i lindun për
udhëheqje në ç’fardo ndërmarrje. Jo pse ai kërkonte me
qenë i parë, por pregatitja, njohunitë e shumanëshme,
serioziteti dhe vullneti i fortë me u marrë dhe shperthye
probleme të vështira, deshtë-pa-deshtë e bajshin atë
zotnues të situates dhe të çashtjes për t'u krye. Ai ishte nji
njeri që alën e kishte alë dhe punën e kishte punë; ai
urrente alë të mëdhaja, gjeste konvencionale, bisedime
me manovrime bihude politike që pengojshin me arritë
përfundime logjike dhe pozitive të problemeve të
paraqituna. Detyra me i shërbye çashtjes së Kosovës
martire ishte ba mision moral për te që e shtyeni me
neglizhue pasuninë dhe interesat personale dhe me jetue
përherë në rrezik. Xhafer Deva ka qenë nji gurë
imponuese, i pakorruptueshëm, i qëndrueshëm dhe
guximtar në arritjen e qëllimeve në të mirë të vendit.
Përherë ka mbajtë nji stil jetese modeste dhe të thjeshtë, të
bazuem kryesisht në pune serioze dhe të ndershme, i
shoqnueshëm dhe i kandshëm për ata që i njifte ma a ër.
Por, ma në fund të jetës së vet, ai la si trashigim nji ideal të
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naltë për t'u ndjekë e admirue, la nji veprimtari me randësi
në historinë tragjike të popullsisë shqiptare të Kosovës që
ka me ndihmue në realizimin e të drejtave njerëzore dhe
kombëtare të sajë.
Fletorja “Atdheu" organ i Organizatës Kombëtare "Levizja e
Legalitetit” , numër Korrik-Gusht, 1978, nën titullin
“Nacionalizmi shqiptar humbi dy irridentista të mëdhej” në
lidhje me vdekjen e z. Xhafer Deva, shkruen midis tjerash:
"Vdiq Ing. Xhafer Deva, Kryetar i Lidhjes së Prizrenit në
Mërgim”. Me datën 25 Maj të këtij viti u mbulua në dhë të
huaj Xhafer Deva, i biri i Mitrovicës shqiptare, që bëri kaq
shumë përpjekje në jetën e tij të gjatë e të mbushur me
ngjarje të rrezikëshme për të parë vendin e tij të lindjes të
lirë e të bashkuar me nënën Shqipëri. Ai del pa pandehur
në skenën tragjike të luftës së dytë botërore si kampioni i
guximshëm dhe i pa kompromis i nacionalizmës shqiptare
kundër rrezikut të komunizmës sllave të vendit tonë. Ai u
mundua me gjithë fuqin e tij t'i dali përballë rrezikut
komunist, të cilin rrezik ai e pa me gjithë rrezikshmërinë e
vet dhe në mënyrën më të qartë. Të pakët qënë ata që në
vendin tonë e panë këtë rrezik në dritën e vërtetë. Sikur
Xhafer Deva të kish patur sukses në luftën e tij pa
kompromis kundër komunizmës sllave të asaj kohe,
historia e Shqiperisë do kish ndërruar nga temeli dhe
ndoshta edhe Kosova e tij e dashur që u tradhtua nga
komunistet shqiptarë dhe ju dorëzua Titos në një pjatë
hazër me duar lidhur, do t’kish pasur tjetër fat. Edhe në
mërgimin e gjatë e të hidhur, Xhafer Deva u përpoq me
gjithë funqinë e personalitetit të tij për koordinimin e
fuqive të mërgates tonë dhe ne nuk e harrojmë rolin shumë
pozitiv që ai lojti në Mbledhjen Historike të Madridit.
Xhafer Deva, si shumë patriotë të tjerë shqiptarë ja shtroi
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krahët dheut të huaj, por vepra e tij nuk harrohet as nga
historia e vërtetë shqiptare e as nga rinija kosovare e
shqiptare për të gjitha ato që bëri në jetë në shërbim të
vendit dhe të popullit tij. Ne jemi të sigurtë se emri i tij to të
jetojë në etët e historisë së vërtetë shqiptare si emri i një
patrioti të madh.
Revista "Koha e Jonë", Paris-Firenze, Prill-Maj-Qershor 1978.
"Me 25 Maj 1978, në Palo Alto, California, vdiq Ing. Xhafer
Deva. I ndjemi len nji zbrasësi në radhët e nacionalistave
qoftë për të kaluemen e tij ashtu për aktivitetin e
pandërprem në mërgim. Ing. Deva kryesoi deri në ditët e
fundit “Lidhjen e Prizrenit" në mërgim. Si njeri i kulturës
punoi deri sa duel në pension (1971) pranë Universitetit të
Stanfordit. - Zonjës Deva, familjarve në mergim dhe në
Kosovë, u paraqesim ngushIlimet tona të sinqerta."
Fletoria irridentiste “Kosova" që botohet në Toronto të
Kanadasë nga vllaznit Mitat dhe Isa Vranica, përveç
artikujve tjerë mbi jetën dhe veprën e Xhafer Devës, në
numrin e Gushtit 1978, ka dhanë edhe hollësina biogra ke
mbi të ndjemin Deva.
Buletini i Bllokut Kombëtar Indipendent “Lajmtari i të
mërguemit” numri i Nandorit 1979, në nji artikull të gjatë
me titull “Vdiq Xhafer Ibrahim Deva”, shkruen ndër të
tjera: Me shkatrrimin e Jugosllavisë gjendja në Kosovë ishte
jo vetëm kritike por tepër e pshtjellueme. Udhëheqsit
kosovarë të gjetun nê nji pozitë pshtjelluese dhe interesash
të kryqzueme ndërmjet dy fuqive pushtuese, italjane e
gjermane, të kërcnuem dhe të sabotuem nga serbomalazezët, sa drazhista aq edhe komunista, të sigurtë se
askush nga fuqitë e mëdha nuk do t'i përkrahte në fundin e
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luftës, shumë të dyshimtë në sjelljen e italjanve që prireshin
të përkrahshin malazezët, të dyshimtë për toren e
Gjermanisë sidomos mbas luftës së Stalingradit, të
vetëdijshëm se vetëm me bashkimin e organizimin e
forcave të veta dhe me ijimin e tyne do të mundeshin me i
tregue botës se nuk dishrojshin me ndejtë me sllavë,
vendosën me krijue nji organizate mprojtëse dhe
themeluen "Lidhjen e Dytë të Prizrenit". Ndër këta patriotë
shquhej Bedri Peja, ish antar i Komitetit Kosovar, Kol
Margjini, drejtori i gjimnazit të Prizrenit, Xhafer Deva, Dr.
Rexhep Krasniqi, drejtor i Shkollës Normale të Prishtinës e
ma vonë Ministër i Arsimit, deputetët Qazim Bllaca,
Mustafa Ulqinaku dhe të tjerë nga tokat e Malit të Zí, nga
Dibra e Tetova. Ndër këta ma i palodhshmi, ma dinamiku,
ma popullori dhe ma praktiku u tregue Ingj. Xhafer Deva,
vdekja e të cilit qëlloi tamam në Njiqind vjetorin e Lidhjes
së Parë të Prizrenit.
Qeverija e re mbas kapitullimit t'Italisë (8 shtatuer
1943) ke e përfaqsueme denjësisht nga grupi kosovar, ndër
të cilët Xhafer Deva u ba Ministër i Mbrendshëm, kur në
këtë kohë terrori komunist nëpër qytete e sidomos në
Tiranë nuk mund të durohej. Xhafer Deva si antikomunist i
pa kompromis iu përgjegj këtij terrori me masat që
kërkonte rasti. Mjerisht, shumë antarë të qeverisë u
ndërruen njena mbas tjetrës nga ndërhymjet dhe presjonet
e grupeve të ndryshme, tue e ba kështu gjendjen jo vetëm
kritike, por edhe te padurueshme. Megjithse Xhafer Deva u
gjet në Shqipni me vullnetaret e tij nga Kosova aty ku kriste
potera partizane, përserí përpjekjet e tija nuk dhanë ndonji
fryt. Largimin e grupit kosovar nga qeverija e shpejtoi edhe
veprimtarija subversive e komunistave në tokat e lirueme.
Ai personalisht u vu në krye të vullnetarve kosovarë dhe
nën udhëzimet e drejtimin e Lidhjes së Dytë të Prizrenit,
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zmbrapi kudo që sulmoj çdo front komunist në tokat e
lirueme. Gjatë kësaj kohe ai u ba edhe Kryetari i fundit i
Lidhjes se Dytë te Prizrenit. Veprimtarija e tij për mprojtjen
e tokave etnike kundër komunistave serbo-malazezë,
bullgarve e njiherit çetnikve u ndërpre vetëm atëherë kur
brigadat shqiptare në Nandorin e 1944-tes i ranë fuqive të
Lidhjes së Dytë të Prizrenit mbas shpine në Prizren dhe i
shtërnguen me u largue. Udhëheqësve të Lidhjes s’u mbet
tjetër veçse mërgimi i idhët. Qëndrimi patriotik
antikomunist dhe veprimtarija e Xhafer Devës në mërgim
asht e njoftun nga të gjithë shqiptarët.
Me Bllokun Kombtar Indipendent Deva ka pasë
gjithmonë marrëdhanje të ngushta miqsore, shqyrtime të
përbashkta koordinimi dhe ide të ngjajshme për shlirimin e
kombit të robnuem. Ai u përpoq në mërgim me te gjitha
fuqitë e veta për bashkimin e grupeve dhe të partive
shqiptare të mërgatës. Në mbledhjet e Aleksandrisë, të
Romës, të Madridit, t'Amerikës e në të tjera vende ai tregoi
urtësi, largpamje dhe gëzoi nderimin e të gjithë atyne që e
ftuen për të kryesue e sugjerue për aksjone dhe për
mënyrën e paqsimit e t'organizimit ma serjoz. Mjerisht
edhe këtu ka pasë aq shum desiluzjone, sa me siguri ia kanë
shkurtue nji pjesë te jetës së tij.
Me kalimin n’amshim të Xhafer Devës, emigracjoni
dhe çashtja antikomuniste humbi nji eksponent ndër ma
aktivët. Mungesën e tij do ta ndiej për shumë kohë si Lidhja
e Dytë e Prizrenit, ashtu edhe të gjithë antikomunistat.
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Kopertinë e gazetës “Lidhja e Prizrenit” në Mërgim.
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