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PARATHËNIE

Qëllimi i këtij libri është që përmes dëshmtarëve okular dhe provave ekzaminiuese
profesionale të paraqes ngjarjet që lidhen me një nga segmentet e veqanta barabare ndaj
popullatës civile të shkaktuara nga ushtria dhe paramilitarët serb në periudhën kohore.
Korrik 1999-Shkurt 2000- Puset e mbushura me kufoma njerëzish të moshave te
ndryshme- dhe ndriqimi i tyre ekspertët e fushave përkatëse. Projekti për këtë ”rrëfim” u
incua nga UNHCHR-ja në Prishtinë dhe Ndihma e kishës Norvegjeze /ACT(Action by
churches together-aksoni i përbashkët i kishave)
Pas tërheqjes së ushtrisë serbe nga Kosova ,atëherë kur UNHCR-ja mori shumë informacione
për kufoma të gjetura nëpër puse në shumë anë të Kosovës. Pas shtatë muaj pune në Kosovë u
zbuluan një sërë vrasjesh të fëmijëve të pafajshëm,gra,burra,pleq e të rinjë.
Për aq sa ishte e mundur,duke pasur parasysh rrethanat e vështira në kohën
mënjeherëpas luftës,saktësisht u sqarua se çkame të vërtetë ndodhi me viktimat e puseve .
Unë autor i këtij libri ,në bazë të kontakteve që kisha me të afërmit dhe fqinjëte viktimave ,
deri në detaje u njoftova me historinë se si ndodhi ngjarja. Shumica e tyre drejtpërdrejt dhe
bindshëm rrëfyen për histori. Disa nga dëshmitarët e gjallë kanë qenë të lënduar psiqikisht
dhe të lodhur fizikisht-aq sa s`kishin fuqi të rikujtonin skenat e llahtarshme të barbarisë!
Kjo situatë e gjendjes së tyre psiqike dhe fizike deri diku vështirësua punën në sqarimin e
detajizuar të disa rasteve .
Në libër interpretohen bisedat me dëshmitarët,derisa kishin fuqi të tregonin me fjalët e
tyre origjinale ,për t`i vërtetuar me besnikëri rrëfimet e tyre. Lexuesit e librit mund t`a marrin
me mend se në çfarë situate ndodhesha unë derisa intervistoja këta qytetarë?!.
“Përparësia” ime ishte që unë kasha procesin e gërmimit dhe verifikimit në mendje.
Libri tregon disa infromata për këtë por nuk kalon në detajet e zbulimeve fizike”kufomë për
kufomë. Ky mund të jetë një lexim prekës dhe njerëzit që janë të interesuar mund te referohen
në raportin e projektit. Unë gjithashtu e kam kufizuar përdorimin e fotografisë të kufomave.
Unë besoj që përdorimi më i madh i këtyre fotografive në vend që të promovojnë interesim
dhe kurreshtje aktivizojnë mbrojtje dhe krijojnë distance.
Libri, shumicës së viktimave , i ofron identitetin, emrin dhe fytyrën perms së cilës
lexuesi mund t`a paraftyroj përsonin përkatës. Fotografitë e viktimave janë mbledhur dhe
siguruar përmes familjarëve, shokëve e të tjerëve nga tereni, si dhe nga dokumentacioni
familjar personal : pasaportat,fotografitë e martesave ose fotografitë nga shtypi. Në Kosovë
është traditë që të vdekurit të përkujtohen duke skalitur fotografitë në gurin e varrit-për
familjarët; ndërsa për personat që u flijuan për interesin kombëtar- të ngriten përmendore në
shenjë respekti ndaj tij.
Fatkeqsisht shumë viktima në Kosovë u shënuan vetëm si numër statistikor në
statistikat e Un-it dhe gjykatës ndërkombëtare për krime në Hagë. Familjarët e viktimave në
Kosovë kanë shprehur deshirën dhe vullnetin që me fakte relevante të dokumentojnë krimet
dhe torturat me të cilat u përball populli shqiptarë gjatë këtyre nëntë javëve në pranverë të
vitit 1999.
Është e drejtë legjitime që popullit shqiptarë botërisht t`i pranohen torturat dhe vrasjet që i
janë bërë nga ushtria serbe.
Ata do t`a ndjenin se një padrejtësi e madhe është bërë nëse vuajtjet dhe vdekjet që u bënë fat
i shumë shqipëtarëve kosovarë, vuajtje që më vonë u ekspozuan si dhe akte kriminale ,
mbetën të pa njohura në opinionin botëror.
Me kalimin e kohës u bë e rëndësishme për mua mos t`ia kthej shpindën përvojës sime.
Pas tragjedive shpesh dëgjon njerëzit duke thënë :” Kanë ndodhur shumë gjëra , aq shumë sa
që është vështirë të koncentrohem në një rast specifik”.
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Konsideroj për obligim timin moral qër obligim timin moral që opinionin e gjerë t’a informoj,
me fakte ,për të këqijat që i janë bërë popullatës së pa mbrojtur shqiptare. Vrasjet nëpër puse,
prerjet e gjymtyrëve të trupit, në shumë raste edhe dhunime, meritojnë vëmendjen tone sepse
ato prezantojnë shembuj të pastër të dhunës.
Sipas mendimit tim këto raste duhet përfshrhen në procesin e bisedimeve që duhet të
mbahen mes kosovarëve serb dhe kosovarëve shqiptar herët a vonë.Libri ofron sqarime
elementare për angazhimin e ogranizatave ndërkombëtare.
Kisha Norvegjeze ndjeu si obligim dhe kontriboi në implementimin e këtij projekti special
kur organizmat ndërkombëtar kërkuan ndihmë nga ajo .UNHCR-ja , e cila financoi
projektin,tërhiqet pas pesë muajve e gjysmë për arsye financiare. Por Kisha Norvegjeze
përmes organizatës ACT, me intenzitet të shtuar vazhdoi punën me spastrimin e puseve edhe
për tre muaj e gjysmë të tjerë.
Ndjej për obligim që të shpreh falënderim special së Rexhë Kukulaj nga Deçani,
familjes së Mazllom Morinës nga Gjakova si dhe Haxhi Shaip Pakashticës nga Prishtina. Ky
project nuk do të ishte realizuar pa ndihmën dhe përkrahjen e tyre me muaj të tërë.
Duhet shtuar se fotografitë janë huazuar nga familjet e viktimave.

MASAKRA E KOTLINËS
Në mëngjesin e të hënës 30 gusht 1999 mora një ftesë nga UNHCR-ja në Prishtinë.
Ishte raportuar se në Kotlinë janë zbuluar kufoma njerëzish të mbytur në dy puse. Kotlina
është një fshat në komunën e Kaqanikut në jug të Kosovës. E shtrirë në viset malore ,
1000metra lartës mbidetare, ishte e vështirë të arrihej atje. Ne u informuam se tri apo katër
organizata tjera e vizituan atë vend më pare,përfshirë këtu edhe një njësi të ushtrisë
amerikane, por pa sukses. ICTY (INTERNATIONAL CRIME TRIBUNAL for former
Yugoslavia -Gjykata Ndërkombëtare për krime lufte në ish Jugosllavi), propozoi se
ekzistojnë dyshime në ekzistimin e këtyre kufomave pasiqë puset ishin shkatërruar gjatë luftës
. Me një fjalë, ne po merreshim me disa thashethëme të pa sigurta . Të nesërmen unë së
bashku me përkthyesen time Margita Kukalaj udhëtuam për në Kotlinë për të bërë njv
kontroll së afërmi. Rruga deri në Kaçanik ishte e mirë , por pas përfundimit të rrugës kryesore
patëm disa vështërsi në kalimin e lumt pas që ura ishte prishur gjatë luftës .U sollëm disa herë
rreth lumit derisa e gjetëm një terren të përshtatshëm për të kaluar në anën tjetër.
Rruga për të shkuar në Kotlinë ishte shumë e ngushtë, rrugë gjarpërore me shumë
kthesa e cila të qonte në një vend malore siç ishte Kotlina. Pas një gjysmë ore vozitje,
arritëm në një kodrinë e cila të ofronte një pamje të mrekullueshme . Fshati shtrihej poshtë
nesh, i bukur dhe i qetë , i rrethuar me bjeshkë të larta . Sa më shumë që i afroheshim fshatit ,
shkatërrohej ajo pamje e qetë që mbretëronte më parë, atë e shkatërronin shtëpitë e djegura
gjatë luftës.
Ankthi filloj në orën shtatë e gjysmë të mëngjesit, të mërkuren me 24 Mars 1999. Kjo
ishte një befasi e tmerrshme. Ata që kishin mbetur në Kotlinë ishin shokuar kur ushtria serbe
kishin vërshuar fshatin e tyre të përgjumur me tanket dhe automjete të blinduara.
Kotlina kryesisht është e ndertuar me shtëpi tjergullash të kuqe dhe ka një xhami në
mes të fshatit. Kufiri me Tetovën në perëndim dhe me Bllacën në jug janë shumë afër . Por
çdo gjë tjetër është larg nga aty,qendra tregtare , mjeku, dentisti dhe shumë gjëra të tjera
elementare. Edhe dyqani më i afërt është rreth njëzet deri tridhjetë km larg nga aty. Pamja e
fshatit mund të shërbej si një panoramë e bukur . Është shumë e quditshme se si ushtria serbe
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mund t’a gjente këtë fshat ! Por ajo e gjeti! Dhe jo vetëm një herë , por dy herë! Ushtria serbe
kishte qenë edhe më parë në Kotlinë, pra para masakrës.

Kotlinë. Kodra mbrapa quhet Shollani. Aty diku në mes të kodrës gjenden dy puset.
(Foto: Josef Martinsen)
Dy javë më herët, me 9 Mars 1999 ushtria serbe ishte në Kotlinë . Me atë rast ushtria
serbe qëlluan disa shtëpi , kurse disa të tjera i dogjën . Dy banorë meshkuj të rritur u qëlluan
me armë për vdekje. Kësaj radhe popullata ishte e informuar për sulm,prandaj me kohë u
arratisën- përveq dy banorëve të vrarë për të cilët u bë fjalë më parë.
Pas këtij sulmi ushtria serbe u largua nga fshati, ndërsa popullata u kthye në shtëpitë e tyreduke menduar se kishe kaluar rreziku.
Popullata hë për hë nuk priste sulm tjetër por, dreq o punë! Ushtria serbe shumë shpejt
u informua se Kotlinasit nuk ishin shpërngulur nëpër vende të tjera të Kosovës –e as në
Shqipëri apo Maqedon –siq pretendonin ata, por shin kthyer në vatrat e tyre , në fshatin e vet.
Kjo ishte arsye e majftueshme që fshati të sulmohet edhe një herë nga kjo ushtri e mizershme
dhe paramilitarët serb .
Për dallim nga herat tjera, kësaj radhe në sulm ishin përfshirë edhe policia special .
Ata ishin të uninformuar me fytyra të maskuara- nga të cilat shiheshin vetëm sytë dhe hundët
pjesërisht . Lehtazi mund të dalloheshin se ata ishin nën ndikimin e alkoolit.
Me shpejtësi të rrufeshme , ushtarët dhe të ” tjerët ” nga pala serbe, në pjesën e
sipërme të fshatit, i tubuan 35(tridhjetë e pesë) burra duke i rrahur dhe shqelmuar
pamëshirshëm.Pas një kohe relativisht të shkurtër, pasi u “ngopën” me rrahje dhe ofendime të
tjera , këtë grumbull burrash e larguan nga fshati në drejtim të pyllit për një gjysmë
kilometri . “ Vraponi” urdhëroi një prej eprorëve ushtarak! ”Vraponi sa të mundeni” u
përsërit urdhëri . Dhe burrat filluan të vrapojnë,pra ata që ishin në gjendje të vraponin . Ishte
më lehtë për rinjtë, por të moshuarit rrëzoheshin e qoheshin , duke vrapuar ata shkonin në
drejtim të Shollanit, në një pikëqëndrim-aty ku ishin të hapura dy puse të papërdorura, këto
puse u happen për asye përdorimi uji të pishëm, por pa sukses.
Gjatë këtij marshimi, Vehbi Kuqi, bashkë me 12 burra të tjerë arritën ti shangen
grupit, falë disa shkurreve që gjendeshin atypari, dhe ikën. Vehbi Kuqi rrëfen :
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Derisa vraponim, unë , bashkë me 12 burra të tjerë, disi arritëm të shkëputemi nga grupi .
Me gjasë ne ishim më të shkathët ,përkatësisht ne ishim më me fat se të tjerët . Ndonëse mali
ishte jo shumë i dendur, plumbat e ushtarakëve dhe të tjerëve fishëllonin mbi kokat tona, por
nuk arritën të na qëllonin.
Në ndërkohë grupi jonë u coptua,kështu që unë , bashkë me tre të tjerë arritëm në maje të
malit dhe për momentinme qëllim që të pushojmë pak dhe mbledhim forcë u shtrimë në tokë
për të vazhduar pas pak me tërë forcën e mbetur.
Por serbët nuk ishin lodhur aspak , ata vraponin pas nesh duke shtënë me armë të
ndryshme. Ne detyruam të shtrihemi përsëri, pas malit. Si prej zotit na u shfaq një gropë në të
cilën me shpejtësi u strehuam .Plumbat fishkëllenn mb kokat tona aq sa dukej se do të na
përcellonin flokët në kokë . Një plumb erdhi drejt meje dhe më plagosi dorën e djathtë.
Gjendeshim nja 200-250 metra larg nga grupi i fshatarëve të zënë . Pas një kohe ne dëgjuam
zëra të tmerruar,zhurma të mëdha dhe të shtëna armësh . Prej ores 10:30 deri në orën 18”
qëndruam të shtrirë dhe dëgjonim . Ҫka mendoja unë? Mendoja se kjo ishte ora e fundit e
jetës time ,sigurisht. Ky ishte fundi jonë. Jo vetëm për ata që rënkonin më poshtë , por për të
gjithë ne . Më në fund disi u trullosa ,as që ndjeja frikë më . U pajtuam me fatin që po na
priste.
Ne me të vërtetë nuk pamë se çka ndodhi me grupin e zënë rob por gjatë tërë kohës
dëgjuam me veshët tanë zëra të tmerruar nga maltretimet që po ua bënin atyre. Rreth ores
18” u dëgjua një eksplodim rëndë. Pas këtij eksplodimi çdo gjë pushoi, menjëherë u bë një
qetësi varri. U shiquam mes veti dhe ashtu të trishtuar filluan lotët të na shkojnë nëpër faqë.
Ky ishte regim spontan por shumë shpirtëror. Kjo qetësi që vinte nga puset ku serbët kishin
zënë rob anëtarët e familjeve dhe fqnjiët tanë,Ishte një shenjë ogurezë.
Pas largimit të trupave serb nga Kotlina , rret ores shtatë apo tetë të mbrëmjes ne
lëvizëm në drejtim të puseve . Posa arritëm aty , që nga larg vërehej se në puset ku serbët
kishte ndodhur diqka e jozakonshme , diçka e tmerrshme. Kudo rreth puseve I pam teshat e
trupit të grimcuara dhe të shpërndara në të gjitha anët për rreth puseve por edhe në degët e
lisave. Gjetëm shkopinj që ishin të gozhduara në maje që ishin përdorur për të qëlluar
njerëzit shkopinjtë ishin gjakosur. Më vonë këta shkopinj i morrëm me vete disa amerikanë që
vizituan vendin e ngjarjes.
Në vendin ku puset gjendeshn më pare tani mund të shiheshin vetëm dy gropa të
vogla. Puset ishin shkatërruar nga eksplozivët . Deri në orën 11” nuk guxuam t`i afrohemi
fshatit.
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Shkolla dhe qendra shëndetësore në Kotlinë
(Foto: Josef Martinsen)
Serbët grumbulluan njerëzit tjerë në fshat. Ata ndanë gtatë,fëmijët dhe burrat në dy grupe.
Gratë dhe fëmijët i ngarkuan në kamoiona . Një i ri pesëmbëdhjetë vjeqarë iku dhe u fsheh në
xhami duke vështruar nga aty ndodhitë e asaj dite . Tre njerëz u mbytën atë ditë dhe tërë fshati
digjej flakë. Epilogu i tërë kësaj barbarie ishte 25 përosna të vrarë,22 prej tyre të zhdukur pa
shenjë Të mbeturit gjallë u transferuan në Kaqanik.
Prej Kaqanikut meshkujt u dërguan në Ferizaj në burg, Aty u rrahën dhe maltretuan mizorisht
për dy ditë të plota dhe u liruan duke i përzënë për në Maqedoni .
Në Bruksel, gjatë kësaj kohe , rreth ores 20”, Nato-ja në krye me sekretarin general Havier
Solana, mbajti konferencë shtypi. Nga gjenerali Klark konfirmohet lajmi se me sulmet ajrore
Nato-ja filloi bombardimet nfaj Republikës Federative Të Jugosllavisë. Solana informoi se
subjektet e ndryshme ndërkombëtare u munduan në çdo mënyrë të arrinë një zgjedhje
paqësore për qështjen e Kosovës , por pa sukses .Në mbrëmje e të mërkures me 24 Mars 1999
u zhvilluan disa aktivitete në SHAPE, në zyrën qëndrore në Mons, ku gjenerali Wesley Clark
dhe personeli tij ishin të përqendruar.Pikat e para të bombardimeve u realizuan në Kosovë
dhe Serbi.
Shqetësimet e llojllojshme, natyrisht ishin jashtë normales. Kjo ishte ditë e veqantë për
NATO-n.Për herë të parë në historinë e kësaj organizate NATO-ja filloi sulmin ndaj një
shteti evropian në mënyrë masive, e posaqërisht ndaj një shteti ish komunist. Një prej
qëllimeve të sulmit ishte zbraspja e trupave serbe që po bënin tortura të papara ndaj popullates
civile në Kosovë.Sulmi i NATO-s kshte mbështetjen e rezolutës së Kombeve të bashkuara –
1199 të lëshuar me 23 shtator 1998. Mirëpo,vranësirat dhe koha me shi, aeroplanëve të
NATO’s nuk i dha mundësinë që t’i përcillte trupat e ushtrisë serbe dhe fatkeqësisht NATO
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nuk kishte planin tjetër B. Për këtë ishte informuar sigurisht edhe intelegjenca serbe.Ushtria
dhe paramilitarët serb, të sigurtë në efekte dhe forëcen e vet, vazhdan terrorin mbi popullatën
kosovare shqiptare pa qenë aspak të penguar nga ndonjë forcë tjetër.Në bazë të disa
barometrave mund të konkludojmë se qeveria serbe ishte aq e aftë saqë arriti të siguroj
informacione të mjaftueshme për planet e NATO-s.Në pranvereë dhe në vjeshtë të vitit 2001,
Unë u ktheva përsëri në Kosov.
Qëllimi i ardhjes së sërishme në Kosovë shte mblerdhja e dëshmive dhe fakteve nga
periudha e luftës për këtë libër dokumentarë, në ndërkohë shpresoj edhe për të xhiruar ndonjë
film-poashtu dokumentarë.
Në nëntor i bëra një vizitë Kotlinës shoqëruar nga përkthyesi Benon Morina, vëllai i Albert
Morinës, zhytës në grupin e zhytësave për nxjerrjen e kufomave nga liqenet dhe lumenjtë.
Pasi arrita të bashkoj pesë nga përsonat që pëjtuan ankthin e atij mëngjesi të 24 Marsit 1999.
Përshkrimin e rrëfimit të tyre do japim në origjinal të plotë-ashtu siq e thanë vet ata:
Unë quhem Hava Kuqi (84 vjeqare).Jetoj në kotlinë. Me 24 Mars 1999 erdhën ushtarët serb
dhe e rrethuan fshatin. Ata i grumbulluan gratë dhe fëmijet dhe i urdhëruan të shkonin në
drejtim të qendrës së fshatit ku na mbajtën për një kohë të gjatë.Burrat i detyruan të shkojnë
më lartë në pyll.Unë iu thashë grave të tjera-ky është fundi ynë.Një prej viktimave të mbytur
në pus është edhe djal im. Tre të tjerë ishin nipat e mij.Militarët, paramilitarët dhe forcat
policore morën pjesë në sulm. Viktima më e re ishte një djalosh gjashtëmbëdhjetë vjeqarë.
Unë quhem Qelik Loku ( 15 vjeqarë) dhe jetoj në Kotlinë.Me 24 Mars 1999, fshati ynë u
rrethua nga ushtarët serb. Unë pashë plot ushtarë që vinin nga pjesa e vjetër e fshatit.Unë
qëndroja në shtëpi me anëtarët e familjes kur ushtarët hynë në shtëpi, unë u fsheha në
podrum.Ata i morrën të gjithë të tjerët pVr në qendër të fshatit.Unë qëndrova aty deri në ora
tre pasdite.Kur dola jashtë, prej distancës mund të shihja shokët e mij.
Eca drejt xhamisë së fshatit e cila ishte shkatërruar dhe e përfshirë nga zjarri. Nga minarja
mund të shihja Serbët duke kontrolluar shtëpitë. Ata rrihnin këdo që takonin,pastaj ata i
morën disa burra me vete në pyll .Unë qëndrova i fshehur në xhami deri në mëngjesin tjetër.
Në orën 6” dola aty dhe takova disa fshatarë që kishin mbetur në fshat.
Unë quhem Jeton Kuqi (24 vjeqarë), Banoj në Kotlinë . Me 24 Mars 1999 para se NATO-ja
të filloj bombardimet ,në fshat erdhi ushtria
serbe , në atë kohë unë gjendesha në pyll- jo shumë larg atyre puseve. Serbët filluan të shtinin
me armë në drejtim tim. Kështu u detyrova të largohem më lartë për t`i ikur rrezikut. Prej
kësaj pozite unë arrita të shoh dy autoblina dhe një tank . Ata gjuanin në drejtim të dy
burrave dhe një femre. Aty pashë ushtarë të maskuar me kapele të ndryshme . Rreth orës 4”
pasdite lëviz drejt puseve , por paramilitarët më hetuan dhe mezi shpëtova duke u fshehur në
shkurre deri në orën 10” të së nesërmes. Derisa isha i fshehur dëgjova një eksplodim të
tmerrshëm . Të nesërmen takova Hasisin dhe Nebiun poshtë në fshat .Ne pamë një grup të
madh njerëzish që ishin nisur drejt puseve .Posa arritëm atje pamë shenja të dhunës barbare,
shkopinjë të përgjakur dhe copa të rrobavr .
Unë gjeta edhe orën e vëllaut tim, 27 banorë u vranë atë ditë në Kotlinë, 22 prej tyre i
kishin hedhur në puse .
Unë quhem Hasibe Kuqi (50 vjeqare), Banoj në Kotlinë. Serbët morën bashkëshortin tim
para syve të vajzës sonë shtatëvjeqare ,u mundova të flas njerëzishëm për rë m’a liruar burrin
por ishte e kotë.
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Unë quhem Ismet Loku (53 vjeqarë), Banoj në Kotlinë. Ne u zumë rob nga militarët serb, ata
na rahë dhe na drejtuan të nisemi rrugës në drejtm të Ferizajit-në burgun e Ferzajt, ku na
mbajtë për 48 orë disa perj paramllitarëve të serb në kokë mbani maska me të gjuhën cilat e
mbulonin një pjesë të fytyrës,më e quditshmja ishte se disa prej vazhdimisht. Porsa n’a liruan
prej burgut shkum në Maqedoni.Njërin nga djemët e m e majtën dhe e hudhën në pus.Djal im
kishte vetëm 23 vjet. Tre kanë qenë kusheri të afërt. N’sulm morën pjesë ushtarët
paramilitarët dhe policia. Vitkima më e re ishte një djalë 16 vjeqarë.
Ditën e parë të vizitës sime në Kotlinë mund t’a përshkuraj në këtë mënyrë: ngadalë
zbrtiëm në qendër të fshatit dhe aty hasëm në një grup njerëish ,ata na shiqonin me kureshtje
dhe mosbesim të theksuar- Vallë cilët ishim ne? Disa nga fshatarët shprehnin në mirëseardhje
Të përzemërt me anë të disa buzëqeshjeve të ngrohta . Mbasi këmbyem përshendetjet dhe pas
disa përgjigjeve të pyetjeve që parashtruam ne, përmes përkthyeses, fshatarët n`a përcollën
deri tek një shtëpi ,ishte shtëpia e mësuesit të fshatit . Gjatë qëndrimit të pakët në këtë fshat
nga banorët e fshatit vërehej dhe ndihej një ndjenjë e tendosur. Banorët ishin shumë të
shqetësuar , nuk uhet çuditur për këtë atmosferë. Pesëmuaj më herët 5% e fshatit vetëmpër një
pasdite u vranë e u masakruan …
Disa banorë u ofruan afër shtëpisë ku ishim ne ,na pritën me një pasiguri mirëpo ne u
treguam banorëve qëllimin e vërtetë, e ai qëllim ishte hulumtimi i puseve pranë fshatit të tyre .
Ndër të parët për bisedë dhe informatë u paraqit mësuesi i fshatit Nexhat i Loku .
Mësuesi Nexhat, emocionuar, shpalosi shpjegmet për atë që ndodhi në fshatin e tyre .
Pasi na tregoi vendndodhjen e puseve Nexhati na infomoi se ne ishim grupi i katërt që vinim
për t’i hulumtuar këto puse por deri atëherë nuk ndodhi asgjë për t’u shënuar .Loku bashkë
me disa fshatarë ,shprehën një lloj mosbesimi për rezultatet eventuale nga gjurmimeet dhe të
këtij grupi ”ardhacakësh” ashtu siç ndodhi me tri grupet e mëparshme .
Mirëpo me gjithë atë,ata na thanë”shpresojm se këtë herë ky grup do të zbuloj të
vërtetën e krimeve që kanë ndodhur në puset e fshatit tonë”. Unë bisedova me Margitën dhe
menduam se nuk ka asnjë dyshim për atë që dëgjuam ,lidhur me të vërtetën e ngjarjes së datës
24.03.1999 në fshatin e tyre. Përmes përkthyeses , të pranishmit i informova se fshati do t`i
marrë të gjitha ndihmat e nevojshme teknike dhe të tjera në mënyrë që të bëhet nxjerrja e
kufomave ttë hedhura në puse. Ne, ekipi i projektit ,së bashku me udhëheqësin e fshatit e
morrëm rrugën drejt puseve-varrezave! Rruga që shpie deri tek puset-varrezat,gjatë rreth 15
min me këmbë vazhdimisht duke ecur përpjetë. Fshatarët treguan se ato puse ishin të
dështuara për ujëtë pijshëm .
Me të arritur atje lartë ,ne kishim parandjenjën se atë vend kishte ndodhur diçka e
jashtëzakonshme , diçka që disi qëndronte pezull në ajër!Ishte ajo ndenjë se nën këmbët tona
qëndronin trupat e 22 personave të maltretuar e të mbyllur mizorisht,ndoshta edhe të
gruposur në puse për së gjalli ?!... Kushedi? Pjesët e pyllit ishin shumë të rrëshqitshme.
Ne,me kujdes të madhë i vëzhguam ato dy thelllësi, ku puset e shkatërruara shin të
lokalizuara. Leckat e rrobave dhe dia copa këpucësh gjendeshin të shpërndarërreth e përqark.
Pastaj kishte gjurmë të qarta të hapave të njeriut . Ishte e sigurtë se këtu kishte ndodhur diçka
e llahtarshme . E tëra kjo që pamë ishte shum e pakëndshme .Për një gjysmë ore vështuram
tërë terrenin për rreth puseve dhe më vonë zbritëm në fshat.
Me ftesën e Negjat Lokut shkuam në shtëpinë e tij . I zoti i shtëpisë, sipas zakonit , n’a
shërbeu kafe tradicionale turke dhe filluam të merremi vesh se si mund t’i nxjerrim kufomat
ngap uset. Kështu pas një diskutimi ë gjatë erdhëm deri në përfundim se i tërë planifikimi i
veprimeve duhet të filloj nga pjesa malore. Pas kësah bisede fshatarët e panë se ne e kishim
seriozisht prandaj edhe atmosfera filloi të qetësohet. Së bashku me Nexhat Lokun dhe Vehbi
Kuqin , përfaqësues të fshatit u pajtuam që grupimin e dheut në thellësi ,10-12 metra t’ia
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fillojmë me shtrirje horizontale, thellësu në të cilën supozim se mund të arrihet deri në fund të
puseve , prej ku do të nxirrnim kufomat . Për herë të parë në fytyrat e Nexhatit dhe Vehbiut
pamë optimizëm të theksuar , Por tani unë ballafaqohesha me një problem tjetër . Grupi për
zblumin e puseve ishte i angazhuar në komunen e Deqanit ,edhe pse një punë e tillë nuk ishte
në përgjegjësinë e tyre! Ne, megjithatë shprehëm mendimin se duhet filluar punën me njerëzit
nga fshati.
Nexhati dhe Vehbiu pohuan se të gjthë fshatarët jabë të interesuar të nxjerrin kufomatë
e të afërmive të tyre. Në të vërtetë ky disponim ishte prezent që nga dita e parë e hyrjes së
Forcave Ndërkombëtare n ë territorin e KOSOVËS . Mirëpo ,në ndërkohë, nga UNMIK-u u
dha urdhëri sipas të cilit asnjë individ a[po grup nga bashkësia lokale nuk ka të drejtë të bëjë
hapjen e varrezave kolektive pa prezencën e UNMIK-ut ,njëkohësisht edhe të ICTU-(Gjykata
Ndërkombëtare për kirme në ish Jugosllavi). Besoj se kjo urdhëresë kishte për qëllim që të
eliminohen dëshmitë e veprave kriminale të forcave ushtarake dhe të tjera,serbe. Hapja e
varrezave kolektive –masive,përveq të tjerash kishe për qëllim të tregonte të vërtetën e
torturave të bëra ndaj një populli.
Operativea ushtarake serbe, me qëllim që t’i zhdukë gjurmët e akteve kriminale , i
shkattërruan të gjitha mjetet e punës me të cilat kishin hapur puset e fshatarët më herët .
Andaj ishe e domosdoshme të sigurojmë vegla përkatëse si lopatat dhe veglat e tjera për
gropim gjithashtu materialin për mbrojtje nga shembja e dheut .

Gropimi i njërit pusë në Kotlinë.
(Foto: Josef Martinsen)
12

Gropimi i njërit pusë në Kotlinë 2.
(Foto: Josef Martinsen)
Për punën e bërë ditore unë punëtorëve iu ofrova 50 DM në ditë, ushqime të nevojshme dhe
pije freskuese . Hargjimet materiale , dhe pagesën dhe të tjerat i sguroi UNHCR-ja .Qmimi
kontraktues ditor nuk shte edhe aq i ulët duke pasur parasysh se rroga mujore në atë kohë
ishte 250dm. Prandaj ky qmim i punës ishte i lëverdishëm për fshatarët. Ishte përgjegjësi e
imja që ky nivel i pagesës të mos shtohej jashtë normalës .
Pas katër orë qëndrimi në Kotlinë arritëm deri te definimi i planit për gropimin e
vendeve të caktuara , Bazuar në përvojën time personale , e konsiderova të nevojshme dhe
shumë të rëndësishme që ICTY të legjitimoj aktivitetin tonë rreth gropimit të puseve . Po atë
mbrëmje me 31 gusht në orën 21”, unë kasha mbledhje-takim, në Prishtinë me hetuesin Tom
Parker në zyrën e ICTY-it. Pas informimit tim nga terreni-Kotlina, bashkërisht i morëm këto
vendime. U pajtuam që punët rreth puseve mund t’i kryejn fshatarët, por nën udhëheqjen dhe
përkujdesin tonë , mirëpo vetëm derisa të arrihet te kufomat,punët duhet të ndërpirten. Një
organizatë austriake dhe Malvin Dagsland,polic hetues nga Zvicrra , morën përgjegjësinë për
verifikimin e dëshmive si dhe protokolimin e tyre me saktësinë më rigoroze. Dy ditët e
ardhshme u blenë të gjitha veglat e punës dhe u sigurua transporti i tyre për në Kotlinë .
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Transporti u realizua me traktorë, përderisa urat dhe rrugët kryesore ishin dëmtuar nga
bombardimet , punë u krye përmes rrugëve dytësore me mjaft vështirësi. Për veglat e punës
dhe punët e bëra u harxhuan rret 60.000 kruna norvegjeze apo 9 000 $.
Para nesh ushtria amerikane e kishte bërë një skicë për hapjen e puseve,mirëpo ajo më
vonë u tërhoq nga realizimi i këtij projekti. Për ndryshe,ky projekt atyre u kushtoi rreth
200 000 $ . Pas përgaditjeve të mirëfillta dhe të gjithëanshme ,të premten, me 3 shtator 1999
filloi gropimi i puseve .

Ekipi i mjekëve ligjor
austriak afër puseve
(Foto: Josef Martinsen)
Gjatë javës së parë u gropua pa ndërpre. Në popullatë filloi të shtohej kurreshtja për
çdo metër u gropua, Vera e vitit 1999 ishte shumë e nxehtë . E njëjta vapë vazhdoj edhe në
muajin shtator të po këtij viti .Për t’u shuajtur etja,uji dhe lagjet tjera që transportoheshin nga
Kaqaniku konsumoheshin shumë shpejt . Të premten e 10 shtatorir për herë të parë , u
vërejtën simptomet e para të viktimave në njërin prej puseve . Në bazë të marrëveshjes
paraprake me organet përkatëse,puna u ndërpre menjëherë dhe ajo pjesë e tokës u rrethua.
Poashtu automatikisht lajmëruam ICTY-in , të cilët morrën përgjegjësinë për të vazhduar
gropimin e më tejshëm . Përfaqësuesit e organizatës për hulumtime nga Austria ,me hetuesin
Malvin Dagsland arriën në Kotinë.
Puna e vështirë filloi,identifikimi i kufomave. Tv gjitha paisjet për identifikimin dhe
dokumentimin ishin të gatshme.
Poashtu ishte e gatshme edhe pjesa administrative-regjistrimi i kufomave.
Të afërmit e familjeve të viktimave gjendeshin pranë puseve, me qëllim që menjëherë të
identifikonin viktimat pasi regjistrohen në protokol.
Trupat e pa jetë u nxorrën një nga një . Edhe pse trupat e viktimave kishin qëndruar të
gropuar për më shumë se pesë muaj e gjysmë.Ato ishin në gjendje të mirë . Kjo ngase në
gropa nuk kishte dëpertuar ajri ,sepse ushtarakët serb me qëllim humbën gjurmët ,pasiqë puset
shkatërruan me eksploziv . Në gjendje të pa ajr trupat nuk ishin shkatërruar fare .
Për këtë arsye, të afërmit e viktimave , me lehtësi i identifikuan ato, ndonëse shumë trupa
ishin pa kokë dhe gjymtyrë të tjera.
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Një prej 22 kufomave të
gjetura në dy puset. Trupi
kishte qëndruar pesë
muaj e gjysmë në pus.
(Foto Josef Martinsen)
Mua në veqanti më kujtohet momenti kur babi identifikoi dy bijtë e tij . Në ftyrën e babit
pashë një buzëqeshje të hidhur ?!. Babait iu ”kthyen” dy bijtë e tij !?. Iluzionet dhe shpresat se
ndoshta janë të gjallë u fundosën përfundimisht !. Tani ai mund t’i varroste bijtë e tij në
banesën e fundit në varrezat e fshatit . Megjithatë jeta me gjithë vrazhdësinë e vet vazhdon.
Duhet punohet me mërzinë , mallin pa sigurinë që e rrethojnë!
Deri në këto momente kjo ishte puna më e madhe por më tronditëse, më e vrazhdë, si
për mua personalisht poashtu edhe për ekipin me të cilin vraponim. Në vrullin më të madh të
punës, kur po bënim nxjerrjen e kufomave nga puset , ndodhën edhe disa gjëra të pa
planifikuara.
Në Kotlinë erdhi një përfaqësues i UÇK-së nga Kaqaniku. Ai nga ne kërkoi që mos t’i
nxjerim kufomat pa prezencën e patologut i cili do të verifikonte të gjitha torturat e bëra dhe
çdo gjë tjetër kriminale në fshat. Pas këtij rasti qe e nevojshme një kohë bukur e gjatë derisa e
bindëm nxjerrjen e për profesionalizmin dhe korrektësinë e punës sonë.
Zbardhja e rasteve të këtyre 22 përsonave është qështja e ICTY-it , përgegjësi të cilën
do t`a bartë ish presidenti Slobodan Miloseviç së bashku me 4 përsona të tjerë si urdhër
dhënës i këtij masakre, si dhe për tërë luftën e bërë në Kosovë (ndër të tjera edhe Vlajko
Stoiloviç i cili vdiq në Serbi).
Ditën tjetër , e shtunë me 11 shtator 1999 nga UNHCR-ri më telefonuan që t`i ndihmoj
një grupi me emër , Komiteti Presidencial i Shteteve Të bashkuara të Amerikës . Ata shprehën
dëshirën për të vizituar Kotlinën në lidhje me vrasjet që ndodhën nëpër puse dhe sulme të
tjera ndaj popullatës së pafajshme.
Të dielën bashkë me përfaqësuesit e grupit të lartëpermendur ,rreth ores 9” u nisëm
për në Kotlinë grupi në fjalë i pa ato dy puse. Anëtarët e këtij Komiteti biseduan me disa
fshatarë të Kotlinës, Dikur vonë pasdite u kthyem në Prishtinë. Të hënën orën 8 të mëngjesit
filloi një ditë e re për nxjerrjen e kufomave të tjera . Psikologja Anica Mikushkos nga Bosnja
organzoi seminarë. Pas traumatike për nxënësit e Kotlinës.
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Komiteti presidencial i shteteve të bashkuara të Amerikës /pskologët të shoqëruar nga të rinjë
dhe të moshuar në Kotlnë.(Foto: Sadri Hadërgjonaj)
Udhëheqësi i grupit: Drejtori ekezekutiv i qendrës kombëtare për çrregullime traumatike dhe
strese/Matthew J.Friedman.
Në rreshtin e parë nga majtas :Zenel Loku,Fatmire Loku,Nadre Loku, Mexhit Kuqi, Samie
Kuqi, Habil Kuqi.
Në rreshtin prapa nga majtas:Nuhi Loku, përkthyesi i ekipit të Komitetit (emri i panjohur) një
anëtarë i komitetit (emri i pa njohur) Vehbi Kuqi, Margita Kukalaj (përkthyesja dhe
zëvendësja ime), Nexhat Loku, Ramiz Kuqi, Besar Kuqi.

Pasi familjarët Kotlinas bënë identifikimin e kufomave
u nxorrën këto kufoma:

Xhemajl Nuredin Kuqi ,lindu me 3 Nëntor 1977 në Kotlinë.
Shkollën fillore e kreu në vendlindje me sukses të mirë. Meqë
familja e tij qëndronte dobët ekonomikisht ai nuk e vazhdoi
shkollën e mesme, Në vjeshtë të vitit 1998, vetëm 6 muaj para se
të vdes u martua me Ajete Kuqin.
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Ismet Zenel Loku u lind me 28 janar të vitit 1978 në Kotlinë, Që
nga mosha shtatë vjeqare mbetet jetim-pa prindër .Shkollën fillore e
kreu në vendlindjen e tij në Kotlinë , me sukses shumë të mirë. Për
shkaqe ekonomike nuk mund t’i vazhdojë shkollimet vijuese.
Merrej me të gjitha llojet e punës fizike në fshat dhe rrethinë. Gjatë
okupimit në vitin 1998-1999 serbët e izoluan fshatin , por ai arriti
që t`a furnizonte fshatin me dis gjëra elementare për jetesë.

Ismail N. Loku-u lind në vitn 1971 në Kotlinë nga prindërit Nazmi
dhe Qamile Loku.Shkollën fillore e kreu në vendlindje dhe të
mesmen në Kaqank.Ismaili u mbyt në Kotlinë së bashku me vëllain
e tij Agimin

Vesel R.Vallashi- u lind me 14 janar 1944, në Kotlinë. Shkollën
fillore e kreu në vendlindje Veseli u detyrua të shkojë në Gjermani
për të punuar për disa vite me radhë.Pas disa vitesh pune kthehet në
Kolinë,martohet dhe punësohet në shkollë e fshatit.

Neshat F. Regja- u lind me 19 janar 1976 në Ivajë.Shkollën fillore
e kreu në Ivajë ndërsa të mesmen në Kaqanik. Studioi fakultetin
juridik në Prishtnë.Vdekja e gjeti në Kotlnë derisa ishte në vizitë
familjare tek daja i tij .
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Ibush R.Loku- lind me 19 nëntor 1979,në Kotlinë ku edhe e kreu
shkollen fillore.Në mungesë të mundësive matriale nuk mundi të
vazhdojë shkollimin e mesëm.Ibushin së bashku me vëllaun e tij
Naserin u mbytën duke u hudhur në pus.

Naser F. Loku-u lind me 15 dhjetor 1975 në Kotlinë. Për shkak të
kushteve të varfëra nuk mundi të shkollohej .

Danush I. Kuqi-u lind me 11 tetor 1982 në Kotlinë ku e kreu
shkollën fillore, ndërsa të mesmen e kreu në Kaqanik.Danush ishte
nxënës i shkëlqyeshëm por e gjeti vdekja shum të ri së bashku me
baban e tij,Idrizin.

Sabri Loku-u lind me 20 maj 1971 në Kotlnë. E Kishte Kryer
Shkollën fillore dhe mirrej me punët e bujqësisë në fshat.
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Mahi Sh. Loku- u lind me 15 prill 1971 në kotlinë. Shkollën fillore
e kreu në fshat,ndërsa të mesmen në Kaqanik . Ishte I punësuar si
mesimdhënës në shkollën fillore Naim Frashëri, në Kotlinë.

Sherif S. Kuqi –u lind me 1971 në Kotlinë . E kishte kryer vetëm
shkollën fillore pasiqë nuk pati mundësi për shkollim më të lartë .
Sherifi u martua dhe qiftit iu lindi një fëmij vetëm para 14 ditë para
vdekjes së Sherifit.

Negjat F.Kuqi- u lind me 1968 në Kotlinë . Kishte kryer vetëm
shkollën fillore në pamundësi për të vazhduar shkollimin me të
lartë . Negjati ishte i martuar dhe kishte dy fëmijë, Nesimin(4
vjeqarë) dhe Zelqifin (2 vjeqarë).Bashkëshortja e tij ishte
shtatëzënë kur e mbytën Nexhatin .Më vonë ajo lindi një djalë të
cilin e pagëzoi me emrin e të a

Izija I. Loku – u lind me 22 shkurt 1976 Kotlinë ku edhe e kreu
shkollën fillore ,ndërsa për shkaqe ekonomike nuk e kreu shkollën
e mesme .
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Naser R.Loku – u lind me 13 mars 1982 në Kotlinë . E kishte të
kryer shkollën e mesme në vendlindje nfërsa të mesmen në
Kaqanik .Naseri u vra bashkë me vëllain e tij Ibushin.

Bajram Loku u lind me 5 mars 1971 në Kotlinë nga prindërit
Qania dhe Hakiu. E kishte të kryer shkollën e mesme në Kaqanik.
Pas vetës la bashkëshorten e tij.

Agim N. Loku –u lind me 1968 në Kotlinë , nga prindërit Nazmi
dhe Qamile. Shkollën fillore e kreu në fshat dhe të mesmen në
Kaçanik . Për shkak të regjimit serb në Kosovë ai ishte i pa
punësuar .Ai u vra bashkë me villain e tij Ismetin me 24 mars
1999 në Kotlinë

Cen Loku- I lindur me 15 tetor 1964 në Kotlinë nga prindërit
Ekrem dhe Sadie . Shkollën fillore e kreu në Kotlinë dhe të
mesmen në Kaqanik. Një vit studioi në fakultetin e bujqësisë në
Prishtinë. Po në bujqësi punoi një vit. Pastaj ishte student i shkollës
së lartë Pedagogjike në Gjakovë . Prej vitit 1990-1999 Ceni punoi
mësues në shkollën fillore në Kotlinë . Pas vetës la bashkëshorten
me 3 fëmijë.
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Sali B. Vllashi-u lind me 30 Mars 1957 në Kotlinë. Shkollën fillore
e kreu në Kotlinë ndërsa të mesmen në Kaqanik.Pas vetes la
bashkëshorten me dy fëmijë.

Minush B.Kuqi- u lind me 14 Maj 1982 në Kotlinë.Shkollën fillore e
kreu në Kotlinë.Ishte nxënës shumë i mirë, por vdiq shumë herët, ai
la pas vetes tre vëllezër dhe tri motra.

Adnan R.Loku- u lind me 1 Qeshor 1978.Shkollën fillore e kreu në
vendlindje ndërsa të mesmen në Kaqanik. Në moshën 9 vjeçare ai
humbi babain.Për shkak të pamundësisë ekonomke ai la shkollimin si
shumë bashkëfshatarë të tij.

Sabit G.Loku-u lind me 1 Tetor 1979.prindërit e tij Hamitja dhe
Garipi. Edhe Sabiti si të gjithë bashkëfshatarët e tij, shkollën fillore e
kreu ne Kotlinë,ndërsa të mesmen në Kaçanik.Ishte intelektual I
mirëfillt. Në Prishtinë studioi fakultetin juridik, ku tregoi një sukses
shumë të mirë.Gjatë tërë jetës së tij u mor me shkrime
poetike.Vetëm një pjesë e vogël e krijimtarsë së tij shpëtoi, por
kurrë nuk u botua. Pra Sabiti babi i tij Garipi dhe dy nipat Adani
dhe Nexhati u vranë me 24 mars 1999
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Garip I.Loku- u lind me 20 prill 1952 në Kotlinë.Punoi si
drurëpresës.Ai u vra së bashku me të birin dhe dy nipat e tij.Kështu
kjo famlje humbi gjithë këta anëtarë si dhe atë pak pasuri që e
kishin bërë para luftës.
Sulmi 24 marsit kishte përfshirë gjithë Kotlnën,dy përsona tjerë u mbytën brenda fshatit dhe
një tjetër u mbyt jashtë Kotlnës.Ata ishin
Zymer Xh.Loku, i lindur me 1932
Idriz Xh.Kuqi, I lindur me 1944
Sherif S Loku, I lindur me 1957
Ismail I. Kuqi, I lindur me 1978
Gjatë sulmit të parë serb në Kotlinë me 9 mars 1999 qenë vrarë dy persona, ndërsa i treti
ishte vrarë në Kosharebme 9 prill.Ata ishin :
Milaim (Gani) Loku, i lindur me 1965 në Kotlinë
Emërllah (Megjid) Kuqi i lindur me 1976 në Kotlnë
Abush ( Liman) Loku i lindur me 1978
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Varrimi në Kotlinë. (Foto: Margita KUKALAJ)
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KOSOVA-PRAPASKENA PARA KONFLIKTIT
SHTETI
Të nderuar lexues, e konsideroj të domosdoshme që me pak fjalë, në mënyrë globale,
t’i paraqesë disa te dhëna për Kosovën-shiquar nga prizmi përgjithsues- përfshir këtu edhe
pozitën e kosovës, asaj gjeografike dhe pak a shumë edhe shoqërore në periudhën e
paraluftës- gjatë viteve të 90-ta. Kosova është e populluar me shumicë shqptare. Vojvodina ka
në pëerberje e saj një gup të madhë hungarezësh, që të dyja këto vende kanë qenë në kuadër
të serbisë me shkallë të lartë të autonomisë.
Emri Kosovë është me zanafillë të quditshme. Në shumicën e rasteve harta e kosovës
dominon me toponime në gjuhën serbokroate. Gjuha serbe në njëqindëvjetëshin e fundit
ishte gjuhë zyrtare ,ndonëse shumica e popullësis ishn shqipëtar të cilët e flisnin gjuhën e tyre
shqipe si dhe kanë toponimet e tyre vetanake shqipe. Gjatë këtyre 100 vjetëve populli
shqipëtarë ishte i obliguar t’i flas së paku dy gjuhë dhe ti përdorë dy alfabete-atë të çirilicës
dhe alfabetin latin.Në periudhën kohore prej vitit 1500 deri në vitin 1912 në Kosovë gjuha
turke ishte gjuhë zyrtare .Prej vitit 1912 deri në vtin 1941 gjuha serbe ishte gjuhë zyrtare.
Shkollimi I fëmijëve në gjuhën shqipe ishte I ndaluar. Në vitin1946 u shtyp libri I parë për të
rriturit në gjuhën shqipe e një viti më vonë (1947) u botua edhe libri I pare për fëmijë-abetarja
në gjuhën shqipe. Në kosovë analfabetizmi ka qenë shumë I përhapur si para luftës – poashtu
edhe pas luftës së II-të botërore. Një pjesë e madhe e siperfaqes së Kosovës është tokë e
plleshme dhe shumë e pershtatshme për prodhimtarinë e pemtarisë. Në pjesen verjore të
Rahovecit, në drejtim të Prizerenit, me të madhe kultivohet mbjellja e hardhisë –vreshtarija.
Në Kosovë është prodhuar verë e kualitetit te lartë para shumë vjetësh-e edhe në kohën e
sundimit romak. Pjesa perëndimore dhe lindore, pastaj ana e mitrovicës është shumë e pasur
me minerale. Mineralet janë nxjerrë para qindra vitesh.
Nga mineralet dominon argjendi. 12% e sipërfaqes së pronës tokësore ka qenë në
prone të shtetit ,ndërsa 88% private.Aktivitetet shtetërore më së shumti kanë qenë t
komentuara në përpunimin e metaleve ,kemikaleve dhe në prodhimin e rrymës.
Qytetet kryesore të Kosovës janë:
Prishtina
Prizereni
Peja
Mitrovica
Gjakova
Ferizaji
Fushë Kosova
Skenderaj
Rahoveci
Vushtrri
Podujeva…

108.000
62.000
55.000
53.000
42.000

banorë,
banorë,
banorë,
banorë,
banorë,

Kufijtë e Kosovës së sotme janë përcaktuar pasi Kosova u shpall krahinë autonome –
pas luftës së II botërore. Kufijtë e Kosovës tregojnë shtrirjen e saj sipas pozitës së relievit . Në
lindje e në perëndm shtrihet pjesa malore e saj .Në disa raste lartësia mbidetare arrinë deri në
2500m, dhe i përngjajnë pjesës malore të Norvegjisë. Nga aeroporti i Shkupit rruga të sjellë
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në Bllacë (disa here kemi qenë të detyruarë të udhëtojmë deri në Greqi-Selanik, ngase
aeroporti i Shkupit shte tepër ngarkuar duke sjellë ndihma për Kosovë).
Në rrugën për në Bllacë ,në korrik të vitit 1999, kolona me automjete dhe qytetarë
ishte shumë e gjatë në të dyja anët e saj. Kjo ngase organizatorët humanitar bartnin ndihma
drejtuar civilëve në Kosovë.Prej Bllacës rruga të shpie në Kaqanik ku është edhe hekurudha
që të shpie tutje në Kosovë.
Kaqaniku është qyteti i pare në rrugëtim nga Shkupi për në Prishtin. Kaqaniku si
komunë përbëhetnga 44fshatra,ndërsa e tërë Kosova ka 30 komuna me gjithsej 1409 fshatra.
NJë nga fshatrat e Kaqanikut është edhe Kotlina aty ku u gjetë dy puse me të vrarë.Rruga prej
Kaqanikut deri në Prishtinë zgjatë 2 (dy) orë kur është pa kolonë. Prej Prishtinës deri në
kufirin veriorë të Kosovës rruga zgjatë rreth 1:30 min. ndërsa ajo nga Prishtina der në kufirin
me Serbinë nga Gjilani etj, kjo e bë pamjen e hartës së Kosovës so një yll i krishtlindjeve.
Se në çfarë lartësie gjeografike gjendet Kosova na jep fakti se të gjithë lumejt e
kosovës derdhen në tre detëra: detin Adriatik,detin e Zi dhe në detinn Egje.
Nga jugu në veri Kosova “ndahet” me shumë qartësi. Pjesa lindore është quajtur
“Kosovo”- në gjuhën serbe,pjesa perendimore është quajtur”Metohija”-po n gjuhën serbe,
kurse emri zyrtarë ka qenë ”Kosovo i Metohija” e përdorin e termin ”Dukagjin”. Tash pë
shqipëtarët dhe të tjerët,përveç serbëve , Kosova është një e tërë-dhe si e tillë quhet Kosovapra me shkronjën A në fund të toponimt gjeografik.

Harta e Kosovës
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HISTORI
Emri Dukagjin rrjedh nga një familje e vjetër dhe e njohur shqiptare,Lekë Dukagjini
rrjedhimisht lidhet me këtë nocion–ndërsa është autor i drejtpërdrejt i ligjit të quajtur ”Kanuni
i Lekë Dukagjinit ”. Përmbajtja e kanunit(ligjit) gojarisht është përcjellë me qindra vite ”gojë
pas goje ”, prej gjeneratës në gjeneratë .Ndërsa në vitet 1900, për herë të parë u botua si vepër
nga prifti katolik shqiptar Shtjefan Gjeqovi,Lekë Dukagjini jetoi gjatë dhe ishte bashkëkohës i
Skenderbeut – heroit më të madh shqiptar të të gjitha kohrave .Skënderbeu e mori emrin nga
turqit. Emri i tij i lindjes ishte Gjergj- ndërsa mbiemri Kastrioti. Familja Kastrioti është me
prejardhje nga pjesa-ana perëndimore e Kosovës-familje e cila e kontrollonte dhe e zotëronte
veriun dhe pjesën qëndrore të Shqipërisë. Babai i tij shte i detyruar t’a jepte të birin si peng
Turqisë(Perandoria Osmane), por më vonë i deklarohet si i krishterë dhe iu bashkohet forcave
shqiptare duke luftuar kundër turqve rreth 25 vjet. Skenderbeu vdiq me 1468(malkom
1998:88).
Kanuni i Lekës ka pasë rëndësi të madhe për shqiptarët. Përmes tij ne mësojmë për
mënyrën e jetesës së shqiptarve.Kanuni artikulon normat e sjelljes së qytetarëve atëherë
përfshirë:të drejtat individuale,lirinë për të gjithë njerëzit si dhe obligimet e qytetarëve ndaj
rregullave të përcaktuara me kanun .Në këtë kuadër me rëndësi të veqantë ”dhënja e fjalës ”për veprim ose mos veprim në situatat konflikutoze ose ndryshe dhënja e ”Besës”-veprimi
që nuk guxon të shkilet, ” Besa” është diqka e shenjtë. Thyerja e eventulale e Besës sipas
kanunit mund të lejohet vetëm me pëlqimin e njerëzve më autoritarë-më të njohur në mesin e
bashkuar .Ta quash një mashkull gënjshtarë para njerëzve të tjera ose ta ofendosh gruan e
huaj –merret si nënqmim i rëndë personaliteti përkatës. ”Besa ” më së shumti është e
shprehur në pjesët prtrndimore të Kosovës ,në pjesët rulare dhe ato malore. Edhe sot e kësaj
dite, pra në kohët moderne,kanuni luan një rol me rëndësi –sidomos me rastin e zgjidhjes së
ngatrresave si p.sh hakmarrjes,vrajseve,etj.
Për afër 200 vite,përafërsisht prej vitit 1185 deri në vitin 1389,në Ballkan në lindje të
Sërbis së sotme,ekzistonte perandoria serbe . Stefan Nemanja ishte perandori i parë serb . Në
vitin 1197 Stefani e la për trashigimtar të perandorisë të birin e vet Savën . Sava e morri
pëlqimin nga kisha e Konstadinopolit për t’a organizuar dhe udhëhequr kishën ortodokse
serbe. Në këtë kohë në Kosovë u ndërtuan tri kisha të tilla : kisha e Graqanicës ,kisha e
Deqanit dhe patriarkana e Pejës. Që atëherë këto tri objekte fetare u trajtuan si qeshtje shumë
të çmuara historike , ndërsa u përdorën me të madhe për qëllime politike serbe.Perandoria
Serbe si e tillë mori në vitin 1389,atëherë kur mbreti[car] Lazar , në betejën e ashtuquajtur
”Kosovska bitka” [Beteja e Kosovës ] perfundimisht pësoi humbje nga ushtria turke .Kjo
ngjarje historike gjatë shekujve u fol dhe përfol
përmes tregimeve popullore ,
këngëve,pikturave-deri në shkallë të mitit.
Megjithatë ,prej vitit 1389 deri në vitin 1804 u krijuan edhe disa ”perandori” në pjesë
të madhe të ish –Jugosllavisë. Nga viti 1815 ekistonte një Serbi e vogel e cila, falë fuqive të
mëdha të asaj kohe , u zgjerua në vitin 1878 – por pa Kosovën. Në vitin 1912 , gjatë luftës së
parë ballkanike , serbët dhe malazezët e robëruan Kosovën duke e grabitur nga turqit në
perandorisë që duhej quajtur perandoria e Shqipërisë .Atëherë në Kosovë , në bazë të
regjistrimit të popullësisë në vitin 1910 jetonin 742000 shqiptarë ose 60 për qind e popullatës
së saj .Në vitin 1918 me themelimin e sëashtuquajturës Mbretëria Serbo-Kroato-Sllovene
,Kosova mbeti si një pjesë e kësaj krijese e udhëhequr nga serbët .Ka shumë arsye që
asimilimi në Kosovë nuk u realizua sipas konceptit të Qubriloviqit. Arsyeja e parë ishte
popullata shqiptare etnikisht e pastër,ndërsa në vitin 1945 ajo përbëhej nga shumica e plotë .
Gjuha shqipe dhe ajo serbe janë krejtësisht të ndryshme mes vete. Më vonë filloi të
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bashkëpunimi në mes të dy popujve [pas vitit 1945] p.sh shitje-blerje ,kontaktet familjare e të
ngjashme .Por Shqipëria e atëhershme nën udhëheqjen e Enver Hoxhës , si kryetar i shtetit
komunist të Shqipërisë e vështirësoj marrëdhënien mes tyre. Një shoqëri e ndarë në klane dhe
nëligje për vetveten [Kanuni i Lekës] mund të ishte një faktor i tretë.
Ata pak të në shkolluar shkolla të larta dhe fakultete mengjëherë e mësuan gjuhën
serbe gjatë regjimit të tyre.
Ligji i parë që e rregulloi nënshtetësinë e shqipëtarëve ishte ligj jugosllav i vitit 1928.
Megjithatë në shumë vende të Jugosllavisë nuk i kishin të drejtat e barabarta me kombet e
tjera deri në vitin 1974,
Në vitin 1937 , Vesa Qubriloviq akademik dhe politikan serb ,në një memorandum
formulon qëndrimin detal për zgjidhjen e ashtuquajtur ” Problemit shqiptar”. Esenca e planit
ishte ekstradimi i shqiptarvë nga kosova-duke mos i zgjedhur metodat –duke aplikuar dhunë
dhe terror shtetëror ndaj tyre. Në vitin 1994 ky plan iu prezentua edhe komunistvë- plan i cili
u vlerësuar si shumë ultranacionalist serb dhe në kundërshtim me parimet e proklamuara për
të drejtat e barabarta të të gjitha naciolanistve në atë kohë në jugosllavi. Ka qenë e natyrshme
që populli serb kosovën gjithnjë t’a ketë si një problem të madh, ndoshta për faktin se nuk
ishte aq lehtë që shqiptarët të manpulohen nga serbët siq bënin me popujt tjer të jugosllavisë!
E drejta kryesore për përdorimin e gjuhës shqpe në jugosllavi nk u realizua, ndonëse në vitn
1919 u nënshkrua marrëveshja nderkombtare ku Jugosllavija si shtet do të siguroj të drejtat
elementare të pakicave kombëtare. Kaloi një kohë e gjatë derisa shqiptarët e kosovës e fituan
të drejtën të shkollohen në gjuhën amtare. Në Jugosllavi, turqit, hungrezet , qeket, sllovaket,
dhe rusët kishin të drejtë të shkruani gazeta në gjuhën e tyre më herët se 1930-en.

KOSOVA NËN REGJIMIN E TITOS
Në vitiin 1945 komunistët e morën pushtetin në Jugosllavi. Kosova e fitoi statusin e
autonomisë në kuadër të Jugosllavisë, e pas shumë vitesh (me ndryshimet kushtetuesetë vitin
1974) edhe statusin i cili iepte të drejtën të jetë element konstituv federatës jugsllave-gjë që
zgjati me këtë status deri në vitin 1989.Së bashku me partitë dhe organet politike të tjera-ishte
edhe subjekti i trentë që e mbajti jugosllavinë të kompletuar- gjala është për armatën
popullore të Jugosllavisë (APJ). Jugosllavia ishte e njohur si prodhuese e armëv-veqmas
armatimit të rëndë.
Orientimi në armatim ka qenë i domosdoshëm pas prishjes së marrëdhënjeve politike
shtetërore me Stalinin në vitin 1948 . Por ushtria tokësore dhe prodhimi i armatimit ka qenë
shumë i varur nga Rusia .APJ e udhëhequr nga Titotja u krijua si ushtri partizane nga
”Brigada e parë proletare ” e frymëzuar brigadat e kuqe të Rusisë. Sipas ligjeve shtetërore
udhëheqja ushtarake duhej t’i pergjigjej strukturës nacionale popullësisë.Mirëpo, në vitin
1970 deri në vitin 1980 serbët e malazezët morrën 2/3 e udhëheqësisë armatës jugosllave
.Një numër i madh i kuadrove ushtarake u serbizuan. Gjuha serbe ishte gjuhë komanduese.
Oficerët transferoheshin prej një vendi në vend tjetër të Jugosllavisë-kështu që u krijuan
kushtet për t`u bërë më”jugosllav” me përkatësi nacionale –sepse kultura e tyre u bë” kulturë
jugosllave ” .Shumë shpesh oficerët ishin të privilegjuarit më të mëdhenjë në atë shtet.
Tito shumë herët e kishte bërë të qartë se përveq kufnjëve ,ushtria duhet t`a ruaj
shtetin edhe kundër revulocionit të mundshëm popullor.Tito më tepër besim në ushtrinë se sa
në partinë komuniste , prandaj atë[ushtrinë] e përdorte si metodë për rrëzimin e partive
nacionale politike në vend.
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Në Kongresin e vitit 1974 për herë të parë erdhën në fuqi shumë më shumë oficerë se
sa ishin përpara –me funkcione shoqërore .Ministri mbrojtjes u shpall për ministër të punëve
të brendshme si dhe mbikqyrës i gjeneralëve.Kushtetuta e vitit 1974 i dha përparësi ushtisë në
shkallë më të lartë politike .Pas vdekjes së Titos armata e mori kontrollin e shtetit. Së bashku
me APJ- në ekzistonte edhe një tjetër organizim ushtarak.Fjala është për mbrojtjen territoriale
(MT), organizëm të cilën Titoja e krijoi pas sulmit të paktit të Varshavës ndaj
Qekosollovakisë në vitin 1968. Përball armatës ishte MT-e armatosur me armë të lehtadhe
ndërtuar në të njëjëten mënyrë sikurse njësiti partizane. MT ishte e organiuar dhe e financuar
nga një pjesë e buxhetit republkan. Në MT është përdorur gjuha lokale. Pas vdekjes së Titos
në vitin 1980 armata e mori kontrollin ndaj Mbrojtjes Territorjale.Ekzistonte frka se MT-ja do
të jetë kundër armatës dhe evuentalisht mund të nvolvohej në ndonjë konflikt iner-gjë që do të
shihet më vonë. Të gjithë ushtaretë për ushtrine e armatusor u dhanë nga udhëheqja koloktivepërmesë ministrt të mbrojtejes. Në vitin 1981 ushtria ndërhyri në kosovë për zgjedhjen e një
problemi në një konflikt intern. Për qdo ditë e më teperë ushtrja gradaulisht e mori pushtetin.
Ne vitin 1983 ministri i mbrojtjes gjernerali mamula dhe formalisht e haptas e shaplli se ”
Ushtria është e plotfuqishme në sisteminpolitik”. E kjo është ajo ushtri e cila së bashkume
policinë speciale , në raport me paramilitarët si Tigrat e Arkanit dhe të Franko Simatoviq me
kapela të kuqe-të njohur si terrorist –duhej të bëjë gjëra (Krime) që as historia nuk do t” i fal.

KOSOVA NËN UDHËHEQJEN E MILLOSHEVIQIT
Në vitin 1986 Slobodan mlosheviq u zgjodh udhëheqes i partisë ë Serbisë dhe kryetar i
republikes në vtin 1987. Ai e shfrytezoi destablizimin brenda kufijëve të serbisë për shfaqen e
nacializimit në mardhënjet me shqiptarët e Kosovës. Në vitin 1989, Kosovës dhë Vojvodinës
iu suprimua autonoma dhe statusi që e kishn atëhere. Millosheviqi me politikën e vet këto dy
krahina i shpalli si pjesë përberseë të Serbisë.Shumica e intektulaëlve serbë e përkrahen
plotsishtë denë e tij nacionalistet që nga gjysma e viteeve të 80-ta e cila, më vonë u pa si
diqka katasrofale. Rezultat i zgjedhjes se kryetart të gabuar në kohë të gabuar u tregua me
katër luftar, Shkatrrënmin e ekonomisë, infrastrukturës, monumenteve kulturore e histrorike
për pjesenë më të madhe të ish- Jugosllavisë. Kaluan tetë vjetme luftra e terror, tri luftëra
interne brenda kufijve të Jugosllavisë me sankcone ekonomike nga OKB (Organizata e
kombve Të Bashkuara) dhe më në fundedhe me bombradimet kunderë Serbisë dhe Malit Të
Zi. Ushtria Serbe së bashku me infrastrukruën e saj në kosovë mori fund duke fundusr edhe
udhëheqjen e atëhershme serbe. Planet e Milloshoviqit në vtin 1991, për robrimin e pjesëve të
banuar me serb në Kroaci, deshtuan totalisht. Ai a nderroi taktiken duke kraur nje shtet qe
berbehje nga serbja dhe Mali Zi. Të quajturpo me ket emer, Jugosllavi. Konsttumi i
Respkublkes Federale te Jugosllavis Jugosllava e tret u themelua ne prill te Vtit 1992. Në
Kosovë dhe Vojvodin u protestua për suprmin e autonomis aë tyre-punë e bere pa i pytur ata
fare se a pajtohen të mbesin pjesë e Serbisë së re. Në Kosovë ne maj te vitit 1992 u zgjodh
parlamenti i ri me kryetarin e saj nga radhët shqiptare, pa autorizimin dhe pa pëlqimin e
udhheqjes serbe. Ibrahim Rugosova u zgjodh kryetar pa mandant te caktuar.Ai u mundua që
në menyr paqësore ti zgjidh problmet mosmarveshjet ne mes shqiptarve dhe te serbve. Një
politik e tillë zhgjat tetë vjet. Pas nenshkrimit te kushtetutes se re, politikani kosovar Azem
Vllas lëshoj një deklaratë ne te cilen ai e therret popullin kosovar te zgjedh mes okopimt ose
luftesë. Vllasi si sh funksionar i partisë se vjeter komunste u burgos ngase kundershtoj
poltken e Milloshoviqit për suprmmin e autonoms së kosovesë, te arrtur me kushtetuen e vitit
1974.
28

28 Qeshor1989: Slobodan
Miloshevic, kryetar i serbsë,
duke u drejtuar rreth një
miljon banor serb, te
mbledhur në Fushë Kosovë,
në 600 vjetorin e betejes se
Kosovesë.
Pakënaqësia e popullit sa vinte e shtohej në Kosovë. Sërbet aplikuan politikë
apartheidi në krahinë.Rugova u shpreh shumë qartë se problemet do të zgjidhën në mënyrë
paqësore në Kosovë-me të ”drejta të barabarta për të gjithë banorët e Kosovës”. Gjatë kohës
kur bota ishte e preokupuar me luftë me luftën ne Kroaci dhe Bosne. Serbët kryenin
serbizimin e Kosovës , ndërsa shqiptarët shypeshin çdo ditë e më tepër. Në maj të vitit 1992
Millosheviqi bëri spastrim masiv në ushtri.Ministri i mbrojtjes dhe 38 gjeneralë në mënyrë të
befasishme u shkarkuannga shërbimi ishtarak me pretekst se këta ushtarakë kishin bërë
tradhëti gjatë luftës që u zhvillua në Kroaci dhe Slloveni.Shkarkimi i tyre ishte fundi i
karrierës usharake për gjeneralë të APJ-së dhe të Jugosllavisë së Titos. Tani këto kuadro të
reja ushtarake e morën përgjegjësinë në ushtri nga veprimet e tyre ushtarake, në Slloveni e
Kroaci, kishin treguar vigjilencë-por vetëm në interest të Serbisë. Ky ndërrim i kuadrove
ushtarake do të jetë fatkeqësi për popullin shqiptar.Serbizimi i Kosovës filloi me largimin e
njerëzve nga nga marëdhënia e punës- në shkolla, spitale, polici dhe në organizata të tjetra
shoqërore. Shqiptarët largoheshin nga marëdhënia e punës ndërsa zëvendësoheshin me
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serbë.Serbët e punësuar në Kosovë gëzonin shumë privilegje.Gjuha serbe u bë gjuhë e vetme
zyrtare në tërë Kosovën. Shqiptarët ishin të detyruar që të pajtohen me të gjitha masat e
marra. Në pozitën më të vështirë ishte arsimi. Nxënësit,studentët dhe arsimtarët të shkollave
të mesme dhe fakulteteve u përzënë nga lokalet e tyre mësimore,Ata u detyruan që mësimin
t’a organizonin,për të gjitha nivelet mësimore,përveq shkollave fillore, nëpër shtëpi
private.Në korrik të vitit 1991, drejtori i Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të
Kosovës,Sabit Jakupi u përjashtua nga marëdhënia e punës. Prej 62 punëtorve të Entit sa ishin
në punë, nga marëdhënia e punës, u përjashtuan 43 punëtorë-të gjiithë shqiptar, numri më i
madhë i të cilëve me kulifikim superior. Botimi i teksteve shkollore në gjuhën shqipe u
ndërpre.ndërsa tekstet shkollore u dogjën apo u asgjësuan.Ne korrik te vitit 1992 Enti rishtazi
filloi punën në ilegalitet. Drejtori i
Entit të Teksteve dhe Mjeteve Mësimore të Kosovës, Sabit Jakupi, bashkë me 20
punëtorë të tjerë, në fshehtësi nga organet serbë, vahduan botimin teksteve shkollore ne
gjuhen shqipe. Librat u botuan ilegalisht, ndërsa përveq në Kosovë në shtypshkronja private,
u shtypën edhe në Zvicër dhe në Itali duke u bartur në Kosovë përmes Shqipërisë [p.sh.
Abetarja e botuar në 50000 ekzemplarë dhe e financuar nga Regjep Sadria]. Idenë Gandiane
që Rugova e kishte për luftën e shqipëtarëve kosovarë e shprehur me rezistencë pasive dukej
diqka e pa përshtatshme për Ballkanin.
Vet fakti se ai ishte i aft të mbante shoqërinë shqiptare ksovoare me strategji paqësore
për tetë vjet ,kur ata ishin të trajtuar në mënyrat më barbare nga pushteti serb , është një provë
e përcaktimit të tij për të arritur një zgjedhje për konfliktin etnik. Është për t’u debatuar se për
këto tetë vite të rezistencës pasive a ishte Rugova njeri i duhur në vend të duhur –në kohën e
duhur .
Por një trazirë shqiptare kosovare,në vitin 1990 ,kur luftërat mes Sërbisë ,Bosnës dhe
Kroacisë ishin në kulm ,sigurisht nuk ishin kuptuar dhe as pranuar nga Evropa Përendimore
dhe SHBA-të. Ibrahim Rugova gjatë tërë kohës u përpoq të takohet me politikan të njohur
botëror , me qëllim informimi për problemin e Kosovës dhe popullit të saj-por pa
sukses.Problemet e përditshme të shqiptarve më se tetë vjeqare sollën humbjen e durimit.
Njerëzit filluan të lodhen psiqikisht dhe fizikisht nga te padrejtat e bëra nga pala serbe.
Policia serbe, paramilitaret serb gjatë tërë kohës së Millosheviqit i keqtrajtonin shqiptarët në
çdo kohë e në çdo hap . Sa për ilustrim po e marr një shembull shumë të thjeshtë :në hyrje të
hotelit ”Grand” ishte vendosur kjo pllakat ”Është e ndaluar hyrja për qen dhe për shqiptar ” .
Jeta për shqiptarët shte bërë një jetë” në pritje ” .
Shqiptarët që gjendeshin në rrugë nuk ishin të sigurt se si do të ktheheshin në shtëpi .
Policia serbe në çdo hap i kontrollonte shqiptarët. Derisa voziteshin me veturë ndaleshin me e
pa arsye dhe vazhdimisht gjobiteshin.
Pas vitit 1990 shumë shqiptarë u shpërngulen nga Kosova si rezultat i shtypjes dhe i
maltretimeve që bëheshin nga plala serbe. Pas zgjedhjeve të majit në vitin 1992 në Zvicër u
bënë bazat e qeverisë në ekzil të Kosovës të organizuara nga LDK-ja.
Rugova si kryetar i partisë dhe mandatar e zgjodhi Bujar Bukoshin për kryetar të
qeverisë në ekzil. Formimi I qeverisë në ekzil e kishte mbështetjen në Kushtetutën e Kosovës
e cila u miratua më 7 shtator 1990 Kaqanik.
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SHQIPTARËT E FILLUAN LUFTËN GUERILE
Grupet shqiptare n ekzil ,themeluan disa organizata ,ndër të cilat ishte edhe Lidhja
Popullore e Kosovës [LPK]. Nga kjo organizatë më vonë u formua Ushtria Qlirimtare e
Kosovës [UQK] .Në fillim UQK-ja ishte pa udhëheqësi të caktuar qëndrore u krijuan dhe
funksiononin udhëheqësit rajonal-ngase do rajon e kishte udhëheqjen e vet.
Disa grupe të caktuara i përfaqësonte Ramush Haradinaj ,ndërsa të tjerat Hashim
Thaqi-përsona të cilët më vonë u bënë shumë të njohur në udhëheqësinë e UQK-ës. UQK-ja
kishte për qëllim mbrojtjen e popullatës nga regjimi serb. Lufta guerile e UQK-ës filloi në
vitin 1996-97 ndërsa u intenstifikua në vitin 1998. Atë botë UQK-ja në vetëmbrojtje atakoi
stacionet policore dhe njesitet ushtarake serbe dhe paralmilitare.
UÇK-ja ishte në kundërshtim me Ibrahim Rugovën dhe LDK-ën.Pas masakrës që
ndodhi në Drenicë në vitin 1998. Bukoshi me qeverinë e tij themeloi Forcën e Armatës së
Republkës së Kosvës [FARK-un]. Ministër i mbrojtes në ekzil ishte Ahmet Krasniqi ,kolonel
cili më 21 shtator 1998 në një atentat u vra në Tiranë. Financimi I qeverisë n ë ekzil u bë nga
qytetarët e Kosovës që gjendeshin jashtë atdheut duke i ndarë ,përafërsisht nga 3 për qind nga
të ardhurat e tyre personale –në emër të ndihmës për krijimin e Kosovës shtet i pavarur e
Sovran . Për shumë vite , sa zgjati ky lloj i financimit , u akumulua shumë konsideruesme e
mjeteve financiare . Marrëdhëniet në mes këtyre dy ushtrive nuk ishin edhe aq të mira. Pati
përpjekje për bashkëpunim e sinkronizim të aktiviteteve . Oslloja ishte një qytet neutral me të
cilin do të bëheshin kontaktet mes tyre. Në maj të vitit 1998 në hotelin “Skandinavia “ u
zhvilluan bisedimet në mes të UQK-ës dhe departamentit të mbrojtjes të qeverisë së
Bukoshit. Ahmet Krasniqi e përfaqësoi qeverinë e Bukoshit,ndërsa Adem Demaqi e
përfaqësoi UQK-ën . Pse mu Oslloja ishte zgjedhur si vendtakim nuk është ditur , Por se ky
qytet u propozua për vendtakm nga Adem Demaqi-kjo është e sigurtë . Takimi në Osllo
rezultoi me dy vendime : që të koordinohet aktivitet i përbashkët mes dy forcave ushtarake
dhe që secila force të mbajë emrin e vet; UQK përkatësisht FARK . Marrëveshja e Osllos në
praktikë nuk funksionoi asnjëherë, as atëherë kur filloi lufta . Ushtria dhe policia serbe e pati
nën kontrollin e vet tërë situatën derisa u larguan nga Kosova dhe KFOR-i pastaj u bë
zotëruese e situates . Në ndërkohë ndërkombëtarët-bota e jashtme , e kuptoi se në Kosovë
funksionojnë grupe të vogla të cilat bënin akcione të karakterit rezistues. Serbët këtë lëvizje e
quanin terroriste të udhëhequr nga rebelët shqiptar,në mënyrë të njejtë deklaroi edhe I
deleguari special amerikan Robert Gelbard, i cili në vitin 1998 UQK e quajti organizatë
terroriste.

TAKTIKAT E MILLOSHEVIQIT: DËBIMI I
SHQIPTARËVE
Ishte e drejtë e serbëve që ta mbrojnë shtëpinë e tyre . Ata në të gjitha mënyrat u
munduan t’a zbatojnë këtë të drejtë duke mos kursyer as forcën.
Nëse krahasohet politika serbe me politikën spanjolle –atëherë aty gjejmë ngjashmëri
të thekësuara. Millosheviqi nuk kursen asgjë për eliminimin e lëvizjes guerile. Bota ed se
spanjollët nuk u kursyen në masakrim të popullatës civile përfshirë këtu gra e
fëmijë,shkatërrimn e fshatrave dhe vendbanimeve të tëra për t’a mposhtur lëvizjen separatiste
atje- të baskëve
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Në vitin 1998 Millosheviqi vendos t’a sulmoj Kosovën pas tri luftërave :në Slloveni,
Kroaci dhe në Bosnje. Me këtë rast ai e nxiti popullin serb për të bërë edhe më shumë politke
nacionaliste,me qëllim që Millosheviqi, pa i gjedhur metodat, t’a mbroj kufirin serb-pasi ai
me forcë e suprimoi kushtetutën e vitit 1974 . Ai kërkonte që gjithësesi së paku t’a siguronte
një fitore një fitore pas të gjitha disfatave që kishte pësuar .
Disa komentatorë thonë se spastrimi entik filloi me bombardimin e NATOS ndaj
Serbisë. Por ky komentim është gabim, sulmet në Mleqan dhe në shumë fshatra tjera
vërtetuan se ishin kryer më përpara. Spatrimi etnik i popullësis filloi në dimrin e vitit 1998
dhe në pranverën e vitit 1999, para se të fillojnë bombardimet ,atëherë kur në të vërtetë
Millosheviqi e dinte fare mirë se i kishte mbetur pak kohë për t`a realizuar shpërnguljen e
popullatës shqiptare – për ndryshe një e vërtetë e dëshmuar më vonë.
Pas tri luftërave të humbura në ish-Jugosllavi Millosheviqi ishte i gatshëm të hyjë në
biseda me botën për zgjedhjen e qështjes së Kosovës –por pa prezencën e shqiptarëve.
Është për t`u habitur se si është e mundur që në shekullin e 21,një kryetar shteti
evropian t`a detyrojë popullatën prej 1milion qytetarësh t`a braktisin vendlindjen e tyre si të
pa dëshiruar në vendin e vet dhe me forcë të shpërngulën në një shtet tjetër fqinjë. A është
kjo e pranueshme. Si mund të arsyetohry një politikë e tillë? A ishte i çmendur ky njeri ? Apo
vallë askush nuk guxoi të ndërhyjë në këtë situatë.?!.

Njerëz duke u zhvendosur në Kosovë, pak para intervenimit të NATO-s
(Arkivi Kombëtarë i Kosovës në Prishtinë )
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Një kamp refugjatësh në Maqedoni

FSHATI PASTASELL- VENDI KU FILLUAN
VRASJET NË PUSE
Patastelli është një fshat vogël në komunën e Rahovecit. Në perëndm dhe jug të
Pastasellës, bri rrugës për në Rahovec gjenden vreshtet e rrushit me kualitet të lartë . Para vitit
1990 në Kosvë u prodhua vera e kualitetit të lartë , verë e cla u eksportua në Evropën
perëndimore dhe në SHBA. Gjatë dhejtë viteve të fundit prodhimi i verës u nderpre .Në
Patastellë , në fllm të shtatorit të vitit 1998, ndodhën vrasjet në puse prej nga ato vrasje
vazhduan në Mleqan në fund të shtatorit të po të njejtit vit. Në pranverë të vitit 1999, gjatë
nëntë javëve serbët torturuan fshatarët shiptarë, vazhduan me vrajse në puse dhe në fund i
dëbuan nga Kosova. E tërë kjo filloi me 4 shtator 1998. Ankti i banorëve të Pastatsellit ishte i
madh .Atë ditë kolona e tankeve ishte e gjatë dhe e drejtuar nga fshati . Me qëllm të trishtimit
të popullësisë nga tanket shtihej me armë, cak I cili ishte arratisja e banorëve në drejtim të
pyeve për rreth fshatit ! Më vonë pasi tankevt e hapën rrugën, aty arritën policia speciale me
ushtrinë serbe , të cilat së bashku e ”spastruan fshatin ”, vranë shumë njerëz dhe të tjerët i
perzunë ,plaqkitën qdo gjë dhe në fund e dogjën tërë fshatin. Azemine Kastrari (58
vjeqare),nëna dhe bashkëshortie e dy viktimave- rrëfen për perjetimet e veta:
Unë jetoj në Pastel, në ditët e para të shtatorit 1998 serbët flluan të na gjuajn me granata .U
detyruam që të fshehim sa më larta në pyell .Më vonë kur u kthyem në fshat i pamë shtëpitë
të djegura, dhe kishim në shtëpi ishin shkatërruar ose zhdukur. Më vonë e gjetëm , trupin e
djalt tonë Ismet Krasniqi 42 vjeqat,të vrarë në pus . Djali im u vra dhe u hodh në pus së
bashku me bashkë shortin tim Him Krasniqi 62 vjeqarë. Beqë Beqa 70 vjeqarë , një kojshi yni,
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u gjet i vrarë në pusin tjetër . Me mund i nxorrëm trupat e vdekurve nga puset. Kufomat kishin
qenë të shkatërruara sepse mbi to ishin hedhur gurë ,material ndertimor dhe mbeturina të
ndryshme.
Kjo ndodhi me 4 shtator 1998 , Provuam të ktheheshim në fshat , por ishte shumë e
vështirë ngase serbët gjendeshin në hap . Pas kësah u dashtë të rrimë një kohë të gjatë. Me
31 Mars 1999 serbët mbytën 40 njerëz në Patastel dhe 66 persona në fshatra për rreth,
Shumica e të vrarëve ishin njerëz të moshuar.
Kjo çfarë ndodh në Patasel ishte taktikë e serbëve të quajtur ”operacion i patkoit” , Për
të qenë më të qartë , kjo metodë u përdor për ndjekjen-dëbimin e banorëve nga fshati-gjë që u
përsërit prapë në pranëverë të vitit 1999- me strategji të caktuar- u shpërnguljen e popullit të
Kosovës . Pala serbe nuk e pranoi ekzistimin e planit –u pa dhe u verifikuan në pranëverë të
vitit 1999 ku edhe u panë qartë qëllimet e palës serbe ndaj popullatës shqiptare. Duke
përshkruar situatën në vend – shprehimisht serbët thonin se është se vetëm një i çmendur ose
i verbër mund të dilte nga ky rreth,fjala është por pa mundësinë e ikjes nga fati i tyre tragjik.
Këtë e dëgjova shumë herë në verën e vitit 1999 derisa intervistoja të mbijetuarit e këtyre
masakrave.
Sulmet e ushtrisë dhe policisë serbe ishte drejtuar kundër popullsisë civile në Kosovë.
UQK-ja e përdori taktikën guerile me sulme dhe tërheqje të shpejta , Sulmet në vijë të
frontit,siq ndodhi në luftrat e tjera nuk kishte mundësi. Gjatë një periudhe kohore UQK e
kishte nën kontroll 25-30% të territorit të Kosovës , por sulmet serbe për një kohë relativisht
të shkurtër , arritën që forcat e UQK-së t`i përzënë jashtë Kosovës në drejtim të Shqipërisë
dhe të Malit të Zi . Për ndryshe , ushtria serbe ,para se t` tërheqë trupat e veta nga Kosova ,
shkatërroi çdo gjë që mund të shkatërrohej në këtë vend .
Gjatë spastrimit etnik dhe vrasjen e shumë civilëve shqiptarë në Kosovë,në verë dhe
në vjeshtë të vitit 1998- NATO-ja filloi planifikimin e organizimit të Komandës së forcave
amerikane që gjendeshin në Europë. Konceptin e planifikimit e bëri gjenerali Wesley Clark
,një ushtarak me aftësi të veqanta sa profesionale aq edhe diplomatike , së bashku me Havier
Solanën , sekretar i general i NATO-s me qëllim të zgjedhjes së këtij problemi. Ata i
propozuan udhëheqësëve të 19 shteteve –anëtare të NATO-s që përmes sankcioneve t`i bëjnë
presion Millosheviqit për ndaljen e represioneve ndaj shqiptarëve të Kosvës.
Gjenerali Klark dhe Solana për këtë propozim u mbështetën në faktin se së paku në
këtë moment janë shpërngulur 300.000 mijë qytetarë su dhe një numër i konsiderueshëm i
qytetarëve janë vrarë (supozohet se ai numër sillet në rreth 1000 përsona ), gjë që mund të
mendohet si katastrofë humanitare.
Ministri i mbrojtës së SHBA-ve ,William Cohen ishte i vendosur që pas kësaj që
ndodhi ,erdhi koha që NATO të kaloj në fazën e dytë ACTREQ- që do të thotë se shtetet
anëtare të NATO-s medoemos t`a rrëzojnë qeverinë e Millosheviqit nëse ushtria dhe policia
serbe nuk i ndërprejnë torturat dhe maltretimit që i bëheshin popullit shqiptarë në Kosovë. Për
ndryshe nëse nuk reagohet menjëherë ,atëherë fshat pas fshati do të zbrazet nga
popullata.Havier Solana,në një mbledhje të jashtëzakonshme të NATO-s, me 23 shtator 1938,
në selinë e Ministrisë së mbrojtes në Portugali , provoi që t`u bënte presion anëtarëve duke
thënë se motoja e Millosheviqit është :një fshat në ditë, e mbanë NTO-n më largë, (Wesley
Clark :135)
Pas gjeneralit Clark dhe sekretaritn gjenereal Soloana ishte shumë e vështirë që t`i
bindnin të gjithë anëtarët e NATO-s në Kosovë është duke ndodhur një situatë e vështirë .
Dukej se shumë udhëheqës polititikanë evropian,thuajse ia kthyen shpinën tërë asaj që po
ndodhte në Kosovë.
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Po të mos ishte NATO-ja dhe OKB-ja të cilët filluan të dërgojnë ndihma në
Kosovë,duke pasur parasysh edhe gjendjen shumë të rëndë ,ndoshta Kosova edhe sot do të
ishte në gjendje e më parashmme-pra të mjerë dhe të vështirë?
Kriza humanitare që ishte në Kosovë ,në ato momente nuk ishte problem i Evropës
përendimore!.
Kanosej rreziku që vjeshta dhe dimri i viteve 1998-1999 do të jetë fundi i shqiptarëve të
Kosovës .Shqiptarët do të duhej të mbeteshin të ngrirë dhe të vrarë nëpër malet e Kosovës
ose të ndjekeshi jashtë vendit.
Prandaj ishte e qartë se Evropa saktësisht Bashkimi Evropian nuk mund t`a lejoj veten
pasi SHBA-të në krye me NATO-n dhe OKB –në e panë se çka po ndodhë në Kosovë , të
mbesin jashtë forcave,prandaj u detyruan që edhe ata të ndihmojnë dhe bashkëpunojnë .
Në të njejtën ditë , me 23 shtator 1998 , Këshilli i Sigurimit ,në Kombet e bashkuara,
me presion nga SHBA ,miraton rezolutën 1199, kapitulli i VII në OKB.
Sipas kësaj rezolute të gjitha shtetet anëtare të OKB duhet ta ndërprejnë katasrofën
humanitare në Kosovë në qdo mënyrë , përfshirë këtu edhe ndërhyrjen ushtarake nëse
paraqitet nevoja.
Misioni i OSBE-së , në vjeshtë të vitit 1998 në Kosovë dërgoi përfaqësues cibil për të
përcjellë Millosheviqin se a po i përmbahet rezolutës 1199. Udhëheqës i misionit u emërua
William Walker. Më vonë u dha urdhri që NATO të kontrolloj tëreheqjen e ushtrisë serbe nga
Kosova . Më parë SHBA-të kishin deklaruar se vendi i tyre nuk dëshiron forcat e NATO-s të
ndërhyjnë në Kosovë.

MLEQAN, 28 SHTATOR 1998
Me 28 shtator 1998 ,ushtria serbe ,paramilitarët dhe rezervistët e sulmuan Mleqanin.
Sulmi I fshatit Mleqan filloi me djegien e shtëpive njëra pas tjetrës . Për këtë që ndodhi na
tregoi Qamili, vëllai i njërit nga viktimat e puseve-Sherif Miftar Kryeziu:
Vëllai im ishte Brenda në shtëpi të vet kur serbët ia vunë zjarrrin.Ai provoi të ikte por u ndal
nga policia.Bashkëshortja e tij së bashku me shtatë fëmijët e tyre ishin fshehur në malin
Tërpesh.Serbët e kishin lidhur Sherifin duar e këmbë bashkë dhe e kishin hedhur në pus.
Pas një muaji kur Qamili kthehet në fshat e gjeti Sherifin e vdekur në pus . Ai kërkoi
ndihmë nga Ismail Kasumi në Prishtinë –zhytës me profesion.
Kështu me 7 Nëntor u nxor kufoma nga pusi. Në trupin e tij kishte shenja të torturave.
Në vendin e ngjarjes arritën gazetarë nga Amerika,Anglia,Spanja etj, si dhe Zekeria Cana…
përfaqësues i asociacionit për të drejtat e njeriut.

KOHA NDËRMJET DY OFENZIVAVE:
TETOR 1998-MARS 1999
Më 12 tetor, në një nga mbledhjet e NATO-s që t`i bëjnë përgaditjet për sulm ndaj
qendrave ushtarake serbe të cilat shkaktonin shpërngulje etnike të popullsisë dhe nëse është e
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nevojshme do të vijë deri te bombardimi i Sërbisë . NATO në krye me Wesley Klark-un iu
bëri kërcënim Sërbisë dhe Millosheviqit me qëllim që të ndërpritet spastrimi etnik.
Me 15 tetor sekretri gjeneral Solana bashkë me gjeneralët e NATO-s ,Klark dhe
Numan shkuan edhe një herë në Beograd që të bisedojnë me Millosheviqin për t`i terhequr
trupat ushtarakë,policior dhe ato special nga Kosova. Marrëveshja për tërheqje duhej
nënshkruar nga Millosheviqi për një afat të pa caktuar-në të kundërtën Sërbia do të
bombardohet nga NATO . Afati ishte I caktuar në kohëzgjatje prej 4 ditësh.
Plani për tërheqjen e forcave serbe nga Kosova për NATO-n ishte e sigurtë sipas të
gjitha parashikimeve .Megjithatë NATO u detyrua që të presë 10 ditë derisa u nënshkrua
marrëveshja nga Millosheviqi dhe udhëheqjes së tij ushtarake- gjë që ndodhi me 25 tetor.
Sipas marrëveshjes së nënshkruar ,pala serbe detyrohej që të ndërpres çdo dhunë në Kosovë .
Marrëveshja precizonte shifrën prej 2000 anëtarëve të OSBE-së ,të cilët do të vendosën në
Kosovë për të përcjellë situatën , në ndërkohë këtë mundësi mud t`a kenë aeroplanët vëzhgues
të NATO-s për të vlerësuar shkallën e batimit të marrëveshjes .Në pa mundësi që në Kosovë
të vendosen 2000 vëzhgues të OSBE-së, kjo shifër ra në 1400 sosh. Disa orë pasi u nënshkrua
marëveshja ,disa nga trupat ushtarake serbe filluan të tërhiqen nga Kosova.
Millosheviqi me nënshkrimin e kësaj marrëveshje fitoi në kohë . A tani kshte mundësi
që në qetësi pa ngut, të përpiloj plane të reja . Mirëpo në këtë situatë shumë shqiptarë e
kaluan një dimër të ashpër pa rrymë, pa ujë,pa veshmbathje,të uritur ndërsa një shumicë e tyre
me shtëpi të djegura dhe të shkatërruara. Dimri i vitit 1999-2000 ishte shumë i ftohtë me
temperatura minus 29 gradë.
Pas verës së parë në puse ,ndodhur në Pastasel me 4 shtator , në Mleqan me 28 shtator
u ndal pak kohë , për të vazhduar në Polac me 20 mars 1999.
Wesley Clark e parandiente se çfarë do të ndodhë në Kosovë pas dimrit . Ai kërkonte
që mendimet e tij të respektohen . Ishte i bindur se torturat serbe ndaj shqiptarve. Dëshira e tij
ishte që sapo të futej këmbësoria e NATO-s . Ky plan nuk i pelqeu shumë udhëheqësve
politik të SHBA-ve.
Klark gjithashtu bisedoi me shumë trupa qeveritarë të shteteve të ndryshme për vënien
në funksion të helikopterëve Apaqi të cilët ishin të vendosur në Gjermani(Weslkey Klark
:132) Sipas Janes-it ,një gazetë ushtarake britaneze . Apaqët janë disa ndër armët më të
përsosura të prodhuara,të cilët mund të funksionojnë ditën dhe natën pa marë parasysh kushtet
klimatke . Ata gjithashtu kanë edhe sistemin mbrojtës.

REQAKU
Kaloi një kohë e gjatë derisa OSBE-ja u sistemua dhe filluan të kryenin punët e tyre .
Vëzhguesit e parë nuk arritën në vend deri fund të dhjetorit. Pikërisht me 15 janar 1999
OSBE-ja e zbuloi një masakër që ndodhi në afërsi të fshatit Reqak . William
Walker,udhëheqës i vëzhguesve të OSBE-së në Kosovë , shumë shpejt arriti në vendn e
ngjarjes dhe përmes telefonit tha: Unë di t`a dalloj masakrën kur e kam para syve. Kam parë
të ngjashme në Amerikën Qendrore dhe po e shof edhe tani ”(Wesley Klark -158) 45 civil
,pleq e të rinj ishin vrarë nga plumbi dhe ishin shtrirë në radhitje terreni.
Shumë shpejtë u parashtrua pyetja se ç`ndodhi në Reqak? Ndoshta janë ushtarët e
UQK-së , të përleshur mes veti? Propaganda se ç`ndodhi dhe çka u tha për masakrën e
Reqakut u dha nga gazetarët francez.Sipas propagandës , flitet se shqiptarët këtë masakër e
bënë me qëllim të caktuar , Disa të tjerë thonin se ata ishin ushtarë të UQK-së të veshur me
rroba civile .
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Qfarë dimë se në të vërtetë ? Me 15 janar 1999 ndodhi konfliktin në mes të UQK-së
dhe forcave serbe të cilët u detyruan të tërhiqen nga Reqaku.
Sipas informatave të UQK-së, del se ata në këtë konflkt i humbën shtatë ushtarë,
ndërsa serbët deklaronin se i mbytën 15’’terroristë”.
Ditën e nesërme u gjetën 45 kufoma, 20 prej tyre afër rrugës, kurse 25 të tjerë të
shpërndarë nëpër fshat. Sipas organizatës Human Rights Watch policët serbë i ndanë djemtë e
rinjë nga grupi i burrave dhe i larguan nga aty.Në bazë të dëshmitarëve vërtetohet se 23 burra
u morën nga fshati dhe pastaj u dëgjuan krismat rreth orës 4” të mëngjesit u gjetën kufomat
.Disa prej tyre u vranë kur po provonin të iknin.
William Walker së bashku me vëzhgues të tjerë të OSBE-së vizituan kufomat.Pesë
viktima u varrosën në Reqak ,kurse 40 të tjerë e morrën nga serbët dhe u dërguan në morgun
e Prishtinës -ku serbët dhe rusët u morrën me Obdukcionin e tyre.
Këta deklaruan se viktimat ishin vrarë mes veti. Nga raporti i ekspertëve finlandezë,
paraqitur me 17 Mars,mësojmë se, me gjurmimet më precize u vertetuan , në bazë të
analizave nga elektromikrpskopi , që viktimat nuk kishin gjurmë të përdorimit të armëve
nëpër gishtrinjët e tyre.
Meqë finlandezët nuk i gjurmuan viktimat në vendn e ngjarjes nuk mund të
dokumentonin se nga erdhën të gjitha këto kufoma.
Udhëheqëja e grupit finlandez Helena Ranta vërtetoi se viktimat nuk bartnin me vete nuk
bartnin arme me vete.Ajo shkroi ne raportin e vet se ’Viktimat, pa asnje dyshim ishin qytetare
civil te pa armatosur’ Ne trupat e viktimave ugjeten 20 plumba.Ne pytjen se ne Reqak a
ndodhi masakra? Ajo u pergjigj se nuk do te ishte ky nje term te cilin do t’a perdorte si
eksperte mjeksore .Gazetaret e kuptuan se nuk kishte ndodhur sa i perket raportit te
Helenes.
Por më vonë, në Tribunalin e Hages, Karla Del Ponte deklaroi :Ne e dimë se shume civil u
vranë në Reqak, dhe ka shenja te qarta se ata u vrane pas shpinës.

ACARIMI I KONFLIKTIT
Millosheviqi e shfrytezoi periudhen e armepushimit per t’u pergaditur per sulm-i cili
ndodhi vetem disa muaj me vone.Eshte e mundur qe ai deshironte t’i largonte te gjithe
shqiptaret nga Kosova ne menyre qe me vone te mbreteronte shumica serbe ne Kosove. Nese
kjo ishte ideja e tyre atehere kjo do te ishte nje zgjedhje brutale.
Sipas logjikes serbe, te viktimizohen 1 500000 shqiptare, per t’a bere nje Kosove
serbe- nuk ishte asgje e jashtzakonshme-Serbet do te benin gjithqka per t’a zgjedhur
”problemin kosovar” siq e quanin ata.
Ose ketu kemi të bëjmë me konsekuenca te ushtris, policis,e paramlitarve serb-që edhe
në Kosovë të vepronnin siq vepruan ne Bosne.Ishte një taktikë ushtarake.Me paramilitaret
kriminel sapo të liruar nga burgjet-situata megjithatë u doli nga dora.Kjo është pyetje qe ende
po shqyrtohet në Hagë.
Qysh në dhjetor filluan sulmet e ushtris dhe policis në Podujeve dhe rrethine.Me këtë
veprime u be thyerje e marrëveshjes me NATO-n të nënshkruar pak kohë më parë .Podujeva
shtrihet në veri-lindje te Prishtinës.Ishte territori shumë i përshtatshëm luftarak për serbët.Nga
ketu mund të udhëheqeshin shumë sulme ushtarake ne tërë Kosovën .
U bënë shumë akuza nga fshatarët e fshatrave te Podujeves-tregoi Skender Havolli
[halla e tij Hamide Havolli 82 vjeqare u gjet e vrarë në një pus afer shtepisë së tij]
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Me 20 dhjetorë gjenerali Klark shkoi në Beograd për të biseduar për arsyet e thyrjes së
marrëvëshjes së 25 tetorit. Klarku dhe SOLANA e demantuan faktin se Brigada e armatosur
221, Batalioni i tretë usharako policor dhe batalioni i 24 policor janë zhvendosur (Wesley
Clark:146). Në këtë kohë NATO ishte e informuar për aktivitetet e ushtarakeve serbe ngaqë
vëzhguesit e OSBE-së ishin ne teren dhe raportonin për abuzimet kundër popullatës civile.
Më shumë se 40 000 njerz, nën komandën e ushtrisë serbe dhe paisje ushtarake, përfshirë këtu
edhe mjete automjetet e blinduara artileri të rëndë dhe helikoptër, u dërguan për të luftuar
popullsinë civile në Kosovë.Reputacioni i NATO-s si kujdestarë i sigurisë në Kosovë filloi të
dobësonte.
Gjatë muajit janar dhe shkurt sërbet vazhduan me pregatitjet për sulm .
As marrëveshja e bërë mes Richard Hollbrook-ut dhe Millosheviqit më nuk kishte
asnjë vlerë .Edhe udhëheqësi misionit të OSBE-së William Wallker,nga ana e pushtetit serb,
u shpall person i pa dëshiruar pas deglaratës së tij në lidhje me vrasjet në Reqak.Me 16 janar
1999.
Ushtria serbe ,pa pengesa ,dergonte forca ushtarake në Kosovë . Sulmet ndaj
shqiptarëve të Kosovës u shpeshtuan në shkurt dhe në Mars. Vëzhguesit filluan përgaditjet
për të lënë Kosovën , pasiqë .Udhëheqësi i OSBE-së dhe ministri norvegjez ,për punë të
jashtme Knut Vollebek ishin informuar për mundësinë e fillimit të bombardimeve të NATO-s,
kështu ata nuk donin të përsëritet gabimi siq ndodhi në Bosnë, ku shumë punëtorë
ndërkombëtarë zunë rob disa vjet më parë
Evakuim i vëzhguesve filloi të shtunën me 20 mars 1999 prej Kosovës në Maqedoni. Ky
evakuim për popullësin vendase ishte një shok i papritur.
Edhe për shqiptarët që punuan si përkthyes në këtë mision ishte një befasi mjaft tmerruese.
Shumë përkthyes u burgosën dhe u maltretuan për shkak që kishi punuar në OSBE,
tregon Margita Kukalaj nga Deqani, e cila isht përkthyese në këtë mission dhe më vonë u bë
edhe zëvedës kordinatore në projektin, spastrimi i puseve.
Margita punonte si pëkthyese e një vëzhguesje suedeze ,në Deqan
Pas fillimit të bombardimeve të NATO-s ajo u bashku me shumë shqiptarë të tjerë u
zunë peng në një pjesë te Deqanit , në atë pjesë ishin vendosur njësi ushtarake serbe, kështu
ata mendonin të mbroheshin nga sulmet e NATO-s duke mbajtur civilë për rreth.
Jo vetëm Millosheviqi kaloi dimrin duke u përgaditur për luftë..Klarku dhe Solana
gjithashtu bënë shumë në aspektin politik dhe ushtarak.
NATO-e kishte pëpiluar një listë e gjatë të veprimeve dhe caqeve të mundshme.
Përgaditjet për sulmet ajrore nga Aviano dhe Griciano në Itali ,si dhe përgaditjet e
flotave detare prej kudo te hudheshin bombat e NATO-s.
Nisjet do të bëheshin nga Maqedonia .Në Kosovë duhet të formohet një vakum i
sigurisë ,vakum i cili duhet të plotësohet shumë shpejt. Ishte një potencial shumë i madhë i
NATO-s , me përgaditje profesionale dhe me sulme të përpikta që vijuan më vonë.

UNHCR-ja LËSHON ALARMIN
Me 9 Qershor 1999, përfaqësuesir e Republikës Federale të Jugosllavisë dhe
Republikës së Sërbisë nënshkruan një marrëveshje teknike ushtarake . Të nesërmen , 10
Qërshor, NATO ndaloi bombardimet dhe forcat ushtarake serbe filluan të largohet nga
Kosova, siq ishte e paraparë në marrëveshjen e KFOR-it . Rezoluta e OKB-së 1244 e cila
ishte themeluar nga Këshilli i Sigurimit të OKB-së ,në të cilën parashihet që KFOR-i të
kujdeset për sigurinë në Kosovë dhe UNMIK-u për administrimin civil.
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UNHCR-ja ishte përgjegjës për kordinimn e ndihmave humanitare, OSBE-ja ishte përgjegjës
për vendosjen e demokracisë dhe institucioneve administrative kurse BE do të bënte
monitorimin e zhvillimit ekonomik.
Vendosja e forcave KFOR-it ishte një fillim dramatike.. Rezoluta e OKB-së
autorizonte do vend anëtarë në OKB të mirrte pjesë me forcat e veta ushtarake. Përveq
forcave të NATO-s të cilët do të merrnin pjesë me numër të madh ushtarësh ,Rusët bënë një
plan strategjik ku i vendosën forcat e veta ushtarake në aeroportin e Prishtinës duke e okupuar
atë ,mu para syve të KFOR-it. Rusët kjartë kishin për qëllim të vet udhëheqin ”lojën e vet” në
Kosovë. Edhe pse situata u qetësua sado pak falë gjeneralit britanez Majk Xhekson, prapë
situata shkonte drejt asaj çka NATO dhe BE i frikësoheshin më së shumti , një Kosovë të
ndarë ,në pjesën serbe të ”ruajtur” nga rusët dhe pjesa tjetër e ruajtur nga KFOR-i .
Kur refugjatët filluan të kthehen, lajmet e para për viktimat e gjetura në puse arritën.
Posaqërisht pjesa përendimore e Kosovës raportuan për një numër të madh të këtij fenomeni
makabër, disa kufoma u zhvendosën nga pusi nga vet të afërmit e tyre dhe disa nga KFOR-i .
Në disa raste kishte edhe gazetarë ndërkombëtarë prezent në vendin e ngjarjes . Një prej
këtyre rasteve ishte shumë prekëse.
Në fshatn Studenicë, në komunën e Istogut , në veri –perëndim të Kosovës ,nëntë
kufoma u nxorrën nga puset,8 femra dhe një burrë .
Aty ishin edhe 3 vajza të reja ,tetëmbëdhjetë ,katërmbëdhjetë dhe pesëmbëdhjetë
vjeqare. Në UNHCR arrinin raportet për kontaminin e puseve me materiale ndërtimore
,mbeturina, kafshë të ngordhura dhe kufoma njerëzish.
Në disa puse kufomat ishin perzier me kafshë të ngordhura dhe ishte e vështirë të
bëhej identifikimi i tyre. Për shumicën e popullësisë në Kosovë puset janë burimet e vetme
për furnizim me ujë.
Kështu UNMIKU dhe UNHCR-ha përveq tragjedive njerëzore kishin të bënin edhe
me infrastrukrurn të dëmtuar tmerrësisht.
Kështu ata duhej të vepronin shumë shpejt. Pasiqë i kishin ende të freskëta kujtimet nga lufta
në Bosnë,nuk ishin të befasuar nga masakrat dhe varrezat në Kosovë gjithashtu. Tribunali
Ndërkombëtar i Hagës nuk kishte filluar ende me hetimet e rasteve . Shum tragjedi duheshin
hetuar . Një qeshtje tjetër doli në sipërfaqe , si t`i përgjigjeshin atyre që kërkonin identifikimin
e kufomave të të afërmëve. Me miëjra shqiptarë kosovarë raportoheshin të të zhdukur .U bë
një prioritet për autoritetet qeveritare nxjerrja e kufomave nga puset. Gjithashtu përfshihej
këtu edhe pastrimi i puseve që të mund të përdoreshin prapë . Pas nxjerrjes së kufomave
,ekipi kishte për detyrë identifikimin e kufomave , dorëzimin e tyre tek autoritetet vendore të
cilët do të merreshin me varrimin e tyre.
Më herët ,ndoshta nga përvoja e luftës në Bosnjë, UNMIK-u dhe Tribunali i Hagës
urdhëruan se qdo varrezë masive apo gjetje të kufomave duhet të raportohen kështuqë
organzatat përkatëse do të bëjnë ekzaminimet dhe regjistrimet e krimeve të luftës por pasiqë
Kosova ishte nën protektoriatin e OKB-ës , kjo ishte përgjegjësi e UNMIK-ut, ICTY ishte
përgjegjës për kordinim dhe hetime.

KISHA NORVEGJEZE MORRI DETYRËN
Në fund të Qërshorit 1999, UNHCR-ja me zyre në Prishtinë, bëri një kërkesë urgjente
për ndihmë nga të gjithaa organizatat ndërkombëtare që ishin aktive në Kosovë, Aty kërkohej
ndërhyrje në pastrimin e puseve . Kisha Norvegjeze u përgigj shumë shpejt ,pozitivisht.Ajo
tashmë ishte aktive nën ombrellën e ACT-ës (aksioni i përbashkët i kishave). Kisha
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Norvegjeze u tërhoq në vitin 1999 kur situata u keqësua në Kosovë ,por vazhdoi punën në
kampet e reugjatëve në Maqedoni dhe Shqipëri.
UNHCR –ja dhe NCA(kishës norvegjeze) projektin e pastrimit të puseve . Puna në
Zyrën e NCA-it në Norvegji filloi menjëherë .Brenda një javës një grup me shtatë njerëz u
formua ,ku ata kishin profesione të ndryshmesiq janë: ushtarakë,polic,mjek, zjarrfikës etj.
NCA organizoi një kurs në insitutin e mjekësisë ligjore ,ku mjeku Torleiv Ole Rognum na
ligjeroi në lidhje me ndryshimet që trupat marrin pas vdekjes.
Grupi bëri edhe disa mbledhje në zyrën e NCA-it në lidhje me aspektet e ndryshme të
misionit siq ishin:
-siguria e personelit
-trajtimi i kufomave me respekt
-pastrimi i puseve deri sa të bëhet e mundshme përdorjae ujit .

ARDHJA NË KOSOVË
Një javë pas marrjes së detyrës , me 18 korrik 1999, u nisa. Udhëtova me aeroplan nga
Curihi në Selanik të Greqisë kuprej aty udhëtova me një konvoj ushtarak norvegjez të cilët po
shkonin në kampin ushtarak norvegjez afër Shkupit. Pasi darkova me oficerët norvegjez ata
më dërguan tek një taksist dhe u nisa për në pikën kufitare ,Bllacë.
Rruga ishte shumë peripeti ku mezi arrita në Prishtinë. Gjatë rrugës pashë disa shtëpi
që digjeshin dhe taksisti bënte me dorë dhe thoshte Serb,Serb.Kjo ishte një hakmarrje e
shqiptarëve ndaj pronës së serbëve. Pas dy orësh e gjysmë para Hotelit Grand. Ai ishte një
Hotel me 5 yje në mes të PriSHTINëS. Hyra Brenda dhe mora një dhomë në katin e katërt
,por ujë nuk kishte . Nuk kishte as letër tualeti dhe as mbulesa krevati ,përveç disa shishe uji
në qoshe të banjës . Nuk kishte lift dhe një qiri bënte dritë në shkallë pas që rryma ishte jo
stabile. Më vonë më treguan se KFOR-i britanez mbikqyrte hotelin , kështu u ndjeva më i
sigurt. Në mëngjes të vetmit që takova ishin oficerët rus të cilët shkonin pëe t`iu bashkuar
njësive të veta në aeroportin e okupuar mu para hundëve të forcave perëndimore.

KËMBANA E MONEDHËS
DHE SHËRBIMET E KALTËRTA
UNHCR-ja kurë nuk fillon ndonjë program për të realizuar pa pasur fonde të siguruara
dhe bugjetin e aprovuar. Megjithatë për shkak të gjendjes urgjente NCA/ACT-it iu lejua
buxheti me kërkesë që ku Projekt të filloj menjëherë.
Unë mendoja se bashkëpunimi me UNHCR-në do të shkoj shumë ngadalë por u
mashtrova. Të hollat normalisht na nevojiteshin prej ditës në ditë.
Valuta ishte DM. Në një ”shtet” që ishte gati plotësisht i shkatërruar çdo gjë mungonte
. Shitësit nuk dëshironin ta shisnin mallin , e pastaj ai mall të paguhet më vonë .Kërkesa ishte
për të holla kesh, në mungesë të bankave . Ne paguanim me para të gatshme ,100 marka
gjermane filluan të hargjoheshin shumë shpejt. Të gjithë ishin yë varur prej t`hollave të
gatshme për t`u furnizuar me artikuj ushqimor dhe mme rindërtimin e vendit .
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Vetëm disa javë pas luftës,dyqanet filluan të furnzohen me artikuj të duhur .Iniciativa
e pronarëve prvate e mundësoi furnizimn me të gjitha llojet e mallrave. Tregtia në Kosovë
bëhej edhe nga Serbia.
Grupi i hulumtimeve të vrasjeve ishte I varur nga posedimi me para kesh. Ndarja e
buxhetit u bë nga unë në bashkëpunim me Tor Valla , i punësuar në NCA në realizimin e
projektit të pastrimit të ujërave. Kontaktet me UNHCR-në në Prishtinë në realizimin e
projekteve ishte shumë i mirë .
UNHCR-ja e furnizonte së pari NCA në të holla të gatshme pasi iu leju projekti për
hulumtimin e vrasjeve në puse në këtë periudhë. Kjo procedurë ishte në marrëveshje mes
organizatave humanitare dhe UNHRC-ës,

Ekipi I pastrimit të puseve kur ata arritën në rezidencën e përkohshme në Pejë të mërkuren me
28 korrik 1999. Reshtii parë nga majtas :Roy Ringnes(nga Årnes,i vdekur më 2001),Bjørn
Hoti (nga Årnes),Thore Hansen (nga Porsgrunn),Margita Kukalaj(nga Deçani , përkthyese
dhe më vonë zëvendëskordinatore e grupit),Josef Martinsen (nga Eidsvoll,kordinator i grupit),
Rreshti i dytë nga majtas: Roar Henriksen(nga Bryne ,udhëheqës I grupit),Egil ThøgerAndresen(nga Årnes), Niels Magne Tykhelle(nga Notodden(, Driton”Toni” Kukalaj(nga
Deçani,përkthyes). Dy personat e tjerë janë: Ekrem Turjaka dhe Rifat Shoshi nga Peja
(Foto:Scanpix/Ken Opprann)
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Deçani i cili shtrihet në perëndim të Kosovës u zgjodh vendi bazë lidhur me
puset,sepse supozohej se për raste të tilla në këtë teren (vrasjeve në puse) si dhe nga shihet se
gjeografikisht vend gjendet si në qendër të kësaj pjese të Kosovës.Arsye tjetër ishte se këtu
ishte e vendosur administrata e kontrollimit dhe pastrimit të ujit. Deçani është qytet i vjetër
me rrënjë që nga mesjeta. Deqani është më i vjetë se Prishtina. Për të shkuar në Deqan duhet
të kalohet përmes Pejës nëpër një rrugë me kalldërma dhe kjo rrugë ende përdoret për
transport. Në këtë qytet të bukur gjendet edhe Manastiri Ortodoks,që është një lloj krenarie e
popullit të Deqant. Marrëdhëniet mes etniciteteve ishin deri diku të mira para luftës ,por lufta
ndryshoi çdo gjë,
Javën e pare , Regjë Kukalaj lësho shtëpin e vet për të banuar grupi derisa u kompletua
shtëpia në Pejë .Nëntë persona , prej të cilëve shtatë i përkisnin grupit dhe dy gazetarë të një
gazette norvegjee Aftenposten nger anne Olsen dhe Ken Oppran fjetën në dyshek të hollë ku
e zonja e shtëpis , Dëshira përgaditi ushqim për të gjithë.
Deqani është një ndër komunat që pësoi më së shumti Kosovë . Më se 80% e
popullësisë mbeti pa kulm mbi kokë si pasojë e sulmeve serbe. Ne bëmë marrëveshje me
ICTY që ekipi ynë duhet të mirret me regjistrimin dhe dokumentimin e kufomave të hudhura
në puse.
Por nëse aty ka më shumë se dy kufoma atëherë ICTY do të dërgojë ekipin e vet të
mjekësisë ligjore për hetime .Ekipet ishin shumë të zëna për arsye se në Kosovë deri atëherë
ishin zbuluar më shumë se 450 sosh dhe nuk kishte numër të mjaftueshëm të mjekëve ligjor
ndërkombëtarë. Së pari filluam me rekrutimn e punëtorëve lokal,oërkthyes dhe meshkuj
punëtor që e njohin mirë rajonin.
Komunikmi i mirë me banorët e rrethinës ishte i domosdoshëm për arsye se ata ishin
burim informative ; Gjuha angleze ishte gjuha jonë e punës dhe ishte vështirë të gjenim
përkthyes professional , pasiqë ata ishin shpërndarë në organizata të ndryshme .
Familja Kukalaj ishte një prej familjeve kryesore e angazhuara në këtë projekt .
Vajza,Margita ,22 vjeqare ishte student e gjuhës angleze në Universitetin e Prishtinës dhe
Drtoni , student i arkitekturës .Ata të dy ishin të lidhur shumë ngushtë me projektin dhe
treguan aftësi të larta në punën e tyre si përkthyes.

NE PËRVJELËM MANGËT DHE IU VESHËM PUNËS
Në bisedën me përfaqësuesir e UNHCR-së kërkova leje special si document autorizimi
për zbulimin e vrasjeve në puse ,të shkruara në gjuhën angleze ,shqpe dhe serbokroate. Kjo
kërkesë e imja mbështetej në përvojën timë personale nga puna e mëparshme në OKB, ku çdo
punë herët a vonë kërkonin legjitimitet.. Kompletimi i kufomave dhe procedurave përcjellësepër shumë përsona shin prekëse.
Për shkak të ballafaqimit me kufoma NCA mendoi se është e nevojshme të bëhët
ndryshime në ekip çdo dy ose tri javë. Por më vonë e kuptuam se nuk ishte e nevojshme për
ndërrim aq të shpeshtë.
Ekipi i parë ishte zëvendësuar pas tri javësh , me përjashtim të ngadalësuar pakëz për
arsye se u paraqit rreziku i puseve të minuara nga Norvegjia Kjo edhe ishte pjesë e
marrëveshjes me UNHCR-në . Në mënyrë që procedurat të bëhen më të lehta paisjet teknike e
lehtësuan punën e ekipit.
Rrugët në Kosovë ,sidomos ato t asfaltuartishin shumë të dëmtuara nga bombardimet
dhe qarkullimet e mjeteve të rënda të makinerisë ushtarake.Kualiteti i rrugës anësore ishte i
ulët. Shumica e tyre ishin të mbuluara vetëm me rërë . Në shumë pjesë të vendit edhe në të
gjitha drejtmet kolonat e automjeteve ishin të gjata .Me mund madh kalohej. Policia kishte
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shumë shpesh probleme për të rregulluar komunikacionin .Për familjen Kukalaj shte një
ndjenjë e jashtëzakonshme që në shtëpinë e tyre ishin mbledhur aq shumë ndërkombëtar
,kurse disa muaj më herët në shtëpinë e tyre kishte qenë e okupuar nga ushtarët serb të cilët
e kishin vendosur një komandë ushtarake pas bombardimit të kazermës ushtarake në Pejë .
Kjo familje tetë anëtarësh u shpërnda në kohën e luftës ,si shumë familje tjea dhe në
Maqedoni , Duhet përmendur edhe dy deçanas të tjerë të cilët bënë një punë shumë të madhe
në projektin në fjalë . Beqir Dukaj një aktivist i hatashëm dhe Shefqet Kukalaj një atlet i
njohur . Ata ishin punëtorë të hatashëm . Ata bartën lart prej brendësisë së pusit, me tona
mbeturina njerëzore. Spastrimi i puseve u bë një punë e rëndë.

Rasti ynë i parë- pusi i parë. Sapo e vërejtëm se aty ishin dy kufoma të lidhura njëra me
tjetrën. Kjo shkaktoi vështërsi për ne në nxjerrjen e tyre pa shkaktuar dëmtime në trupat e
tyre. Nga e majta: Roy Ringnes,Bjørn Holt, unë (Josef Martinsen ) , Egil Thøger Andresen
dhe Driton(Toni) Kukalaj (përkthyes). (Foto: Ken Opprann/Scanpix)
Rreziku nga minat ishte shumë i madh. Në disa puse ishte shumë e vështirë të dallohej
nëse janë hedhur kufoma njerëzish apo kafshë të ngordhura ,apo siq kishte ndodhur në disa
raste ,serbët kishin hedhur kafshë në puse së bashku me njerëz . UNHCR-ja insistonte në
pershpejtimin e punëve , sidomos në identifikimin e kufomave ,për arsye financiare ata
donin që punët të kryhen sa më parë. Por fakti se çdo vend duhej kontrolluar nëse është i
minuar ngadalësonte pakëz procesin . Serbët kishin vendosur mina kudo gjatë tërheqjes së
tyre . Një minë u zbulua mu në rrugën afër shtëpisë ku banonim ne.
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Ekipi i pastrimit në një mision në Podujevë. Të gjithë anëtarët erdhë nga Deçani. Nga e majta:
Xhevdet, Beqir Dukaj, Margita Kukalaj (përkthyesi dhe zëvendës koordinator), Fatmir Daci,
Shefqet Kukalaj, Fatmir Dervishaj dhe Fadil Gashi ulur para.

Ekipi i spastrimit të puseve në terren ( Foto: Josef Martinsen)
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Ky rajon merrej si i sigurtë , por nuk doli ashtu . Aty përveq neve kalonin shumë udhëtarë,
kurse fëmijët luanin me top, por fatmirësisht mina u largua nga ushtarët e KFOR-it. UNMIKu dhe UNHCR-ja kishin bërë një listë të prioriteteve për vendet që duhej de minuar, por puset
nuk ishin vendosur në këtë listë,Me ndihmën e organizatave për de minim , Norwegian
People`s Aid dhe Danish Church Aid ndihmuan në këtë drejtim.

EKIPI I ZHYTËSVE
Pas dy muajve pune, autoritetet komunale në Gjakovë na informuan se në liqenn e
Radoniqit dyshohet se gjenden trupat e pa jetë të disa njerëzve të hedhur nga forcat serbe. Ky
liqen përdoret për ujë të pijshëm për më shumë se 200 000 qytetarë. Meqë në Kosovë nuk
kishte numër të madh zhytësish me paisje adekuate. KFOR-i kishte disa por ata ishin në
dispozicion të KFOR-it. Popullata e Gjakovës me rrethinë ishte e shqetësuar rreth këtij
problemi .
Menjëherë arritëm një marrëveshje me autoritetet lokale për të filluar punën dhe
angazhuam dy zhytës local që edhe e kisihn profesion këtë . Ne e informuam UNHCR-in dhe
ICTY-in për mundësinë e gjetjeve të kufomave në liqene. Fatkeqësisht në Kosovë nuk kishte
asnjë paisje për zhytje pasi që serbët I kishin marrur të gjitha me vete. Në këtë rast gjetëm
zhytës shumë profesional , Albert Morina .Ai kishte edhe një autoshkollë para luftës por
serbët e detyruan ta mbynin atë .Pas vitit 1989 shumë shqiptarë të cilët punonin u përjashtuan
nga shkollat,zyret e tyre , spitalet etj. Përjashtimi nga puna bëhej pa ndonjë arsye dhe pa
ndonjë shpjegim. Qëllimi I serbëve shte të pasivizohen shqiptarët në çdo aspekt. Kjo shkaktoi
një shpërngulje të madhe të shqiptarëve në vendet përendimore. Në disa periudha grupi i
spastrimit të puseve kalonte në presione të ndryshme . Për t`iu lehtësuar puna përveç
banorëve lokal në ndihmë vinte edhe KFOR-i . Kjo ndodhte kur ekipi ishte i zënë në ndonjë
rast tjetër. Sipas marrëveshjes duhej dy javë që të kryheshin hulumtimet .
Banorët e këtyre fshatrave ishin shumë të interesuar të zbulonin identitetin e të
vdekurve . Mijëra familje i kërkonin anëtarët e tyre
Prandaj pastrimi i puseve dhe identifikimi i kufomave të bëhej sa më parë . Shumë nga tv
zhdukurit gjendeshin në arrati . Qëlluan shumë raste kur ekipet e kryen punën e vet në
spastrimin e puseve por nuk u gjet asnjë kufom në pus.Një grua ndonëse ishte shumë e sigurtë
se burri i saj u vra në pus, trupi i tij nuk u gjet. Kur treguan se në pus nuk e gjetëm asnjë
kufomë ajo kurrsesi nuk na besonte. Nuk besonte se në pus kishte vetëm ujë e asgjë tjetër . U
detyruam që t`ia sigurojmë monitorin dhe vetë ta shikoj pusi por ajo nuk bindej se nuk
bindej.
Për shumë Kosovarë ngarkesa ishte e madhe aq sa filluam të shfaqen simtomet e
shqetësimit psikik .Gjatë ofensivave serbe dhe mosdija ku ishin anëtarët e familjes gjatë vtit
1998 dhe në pranverë të vtit 1999,për disa persona ishte aq e rëndë sa që bënë pacientë psikik.
Shumica e popullatës vetëm para dy-tre muajve i kishin përjetuar sulmet nga artileria dhe
bombardimet , Shtëpitë iu kishin djegur,fqinjët shin të vrarë ose të zhdukur . Shumica ishin të
detyruar të shpërngulen e të qëndronin nëpër kampe refugjatësh. Prandaj askush nga ne nuk
befasohej për çrregullimet e tyre psikike.
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Grupi i zhytësve në aksion në Liqenin e Radoniqit. Nga e majta Albert Morina
(Udhëheqës i grupit) dhe Besnik Spahiu (Foto: Josef Martinsen)
Së bashku me udhëheqësin serbe u zhduk edhe administrata serbe. E tërë arkiva u
zhduk bashkë me nënpunësit që e kryenin administratën-fjala që është për marrjen me vete të
dokumentacionit , të ngarkuar në kamionë ,ose thjeshtë u asgjësuan . UNMIK-u parashtroi
detyrën e vështirë themelimin e administratës së re që nga fillimi. Kërkesa për themelimin e
administratës lokale dhe ” nacionale” ishte e komplikuar dhe e gjatë. UNHCR-i e kishte për
obligim që të gjithë refugjatëve t`iu mundësonte kthimi në shtëpintë e tyre sa më shpejtë që
është e mudur . Shumica e tyre u kthyen në shtëpi të djegura dhe të rrënuara, ndërsa dimri
edhe 3-4 muaj do të vijë .Organizata(Ngo) –ja morri obligimet e veta nga UNHCR-i .Kjo
organizatë ishte e përbërë nga përfaqësuesit e shumë shteteve derisa për obligim kishe për të
ndihmuar popullatën.
Në muajin e parë u regjistruan më se 600 organizata humanitare në Kosovë . Këto
organizata kishin marrë për obligim ,shpërthimin e minave ,pastrimin e shtëpive të rrënuara
,rimëkëmbjen e shkollave dhe qendrave medicinal , e të tjera. Qëllimi ishte që sa më shpejtë
familjeve t`iu sigurohet kulmi mbi kokë sepse dmri ishte afër . Dimri i vitit 1999-2000 do të
jetë dimër shumë i ashpër siç parashihej nga parashikimet-temperatura do të jetë deri në 29
shkallë gjë që edhe u realizuan.
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KFOR-i britanez
duke ndihmuar në
hapjen e pusit në
Podujevë. Një pjesë
e rrobave të gjetur
pranë pusit ,gjë që
tregon se në pusin e
shkatërruar ka edhe
diçka tjetër(Foto:
Josef Martinsen)

NJËQIND TON ME LENTILA
Puna shtatë mujore në Kosovë ,kryesisht e përqendruar në zbardhjen e fatit të
viktimave ,bisedat e përditshme me familjarët e shqetësuar për anëtarët e tyre të masakruar
,ndikoi në lodhjen psikike te gjithë stafit punues. Nuk ishte çudi që përjetuam dhe u
ballafaquam me problemet tjera. ACT(Action by Churches Together) është organizatë në të
cilën përfshihen më se 200 emërtime të saja në mbarë botën . Kisha norvegjeze ishte e
anëtarësuar gjithashtu . ACT- i kishte formuar qendrën kryesore në Prishtinë në pjesëmarrjen
e së cilës shin edhe pesë organizata të tjera . Zyra ime ishte në lokalet e ACT-it. Raportin e
punës ia dërgonim drejtorit të ACT-it .Ҫdo të premte mbaheshin mbledhjet e personelit . Një
çështje e shtruar , e cila përmendej çdo të premte 100 tonë me lentila, një lloj produkti bimor,
i cili përdoret për ushqim,një farë mënyre i afrohet përgatitjes së njëjtë me fasulen.
47

Këtë ton me lentila qëndronin në një depo në rrethinë të Mitrovicës. Ato ishin
donacion i Komitetit Qendror të,një emërim i një prej organizatave kishtare SHVA-ve dhe
Kanadasë.Depoja ishte planfikuar për grumbullimin e materialit ndërtimorë dhe pajisje të tjera
për rindërtimin e shtëpive.
Pritej që të vij materiali për një kohë shumë të shkurtër, e 2500 thasë me lentil e zinin
një pjesë shumë te madhe të depos.Njëqind mijë shqiptarë(100,000) nga Kosova qenë
shpërndarë në pjesën veriore të Shqipërisë dhe në pjesët rreth bregdetit në pranverëne vitit
1999.Shumë prej tyre ende gjendeshin atje. ACT dhe ksha Norvegjeze filluan të vendosin
kampet përqendrimit për refugjatë afër Kukësit dhe afër qyteteve Durrës e Tiranë.Shqipëria
nuk kishte mundësi t’I ofronte ndihma një numri aq të madh refugjatësh pa ndihmën e
shteteve të tjera nga bota.Ne disa momente ekzistonte frika dhe pasiguria e madhe në
mundsitë e NATO-s që forcat serbe t’i largonte nga Kosova në kohën e duhur.Prandaj
mundësia që këta refugjatë të mbeteshin në kampe dhe gjatë dimrit të vitit 1999-2000 ishte
evidente.Organizatat humanitare, nëse ndodhë kjo,parashihnin një katastrofë humanitare me
dimensione të gjëra ngase afër 1.500.000 refugjatë ishin në lëvizje. Fatmirësisht bombardimi i
NATOS-s për 78 ditë rreshtë,bëri që forcat e Milosheviqit të tërhiqen nga Kosova ,ndërsa u
dha mundësia që refugjatët të kthehen në Kosovë.
Puna për ndërtimet e kampeve për refugjatët në Shqipëri u ndërpre , e lienca e lartë
në ACT-internacional ,në qershor të vitit 1999- u formua në Prishtinë .
Përgjegjësia ime e punës ishte për nxjerrjen nga puset kufomat e të vrarëve dhe
identifikimi i tyre . Por një të premte në mbledhjen e kolegjiumit u paraqit edhe problemi
lentilave në depo. Minjtë kishin filluar të tregonin interesin për ngrënien e tyre. Vullnetarisht
u paraqita që të kyçen në zgjedhjen e këtij problemi .
Për çdo ditë isha në udhëtim nëpër Kosovë ,isha në kontakt me udhëheqësit e
përkohshme të komunave të cilave iu ofroja ndihmë, veçmas në ato vende ku ndihma ishte e
domosdoshme, Atëherë kur ne mendonim të fillojmë operacionet e lentilave” Margita e cila
ishte perkthyese dje zëvendëse e imja si dhe në vend të ngjarjes gjatë tërë kohës më tregoi që
lentilat në Kosovë nuk ishin edhe shumë të njohura. Ajo mendo se populli do të ketë
probleme si të përgaditeshin për ushqim .
Pas një diskutimi vendosëm që së bashku me ndarjen e lentilave t`ju jepnin edhe
recetën e shkruar në gjuhën serbe dhe shqipe ,se si prej saj bëhet supa,receta u shpërnda në
tërësi. Befasia ishte shumë e madhe tek udhëheqësit e përkohshëm të komunave . Ne së pari
ishim në projektin e hulumtimit të puseve ,e tani përnjëher në shpërndarjen e lentilave.Pasi i
pyetëm se a dëshirojnë të marrin lentilët në ato vende ku mungon ushqimi ? Përgjigja ishte
pozitive. Fituam përshtypje se kështu ishte në të gjitha komunat .Nga 30 komuna në 17
komuna pranuan nga 9 deri 10 ton. Komuna në marrëveshje me organizatën humanitare filloi
shpërndarjen sipas numrit të anëtarëve të familjes. Në këtë aksion organizata humanitare
Nëna Tereza” dha kontribut. Në atë kohë kërkesa për veshmbathje dhe ushqiim ishte shumë e
madhe gjithashtu. Brenda 45 ditëve u shpërndanë 100 tone me lentis me ç`rast shqiprarët dhe
serbët pranuan një lloj të ri ushqimi. Ky fakt se ACT ishte lehtsim I madh .
Nga kjo sasi ndala 20 kg ,pas shtatë muaj e gjysmë pune shtrova një drake lamtumirës
për të gjithë kolegët në ACT, Drek kishtë për ushqim lentil, Askush nuk u ankua për drekën
dhe ushqimin e shtruar. Ndoshta nuk guxuan?

VAJZAT DHE DJEMTË E RRUGËS
Pas tre muajve , një çështje tjetër filluam ta diskutojmë. NCA(ndihma e kishës
Norvegjeze) morri iniciativën për ndërtimin e shkollës basketbolliste në Prishtinë , Për
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shkaqe personale duhej të kthehem në shtëpi menjëherë . Ky lloj i aktivitetit mbeti pa person
përgjegjës për ndërtimin e shkollës .Më vonë nga zyra e organizatës së NCA në Osllo më
propozuan që ta marr përgjegjësinë e buxhetet ,për udhëheqjen e kontabiliteti me rastin e
blerjes së paisjeve adekuate për të gjitha gjërat e domosdoshme për shkollën përkatëse .
Përgjegjësia ime ishte pozitive.
Shkolla e basketbollit udhëhiqej nga dy instruktor shqiptar me përafërsisht 120 nxënës
. Aktiviteti zhvillohej pas orëve të mësimi,qëllimi ynë ishte që të largojmë të rininë nga rruga
dhe që sadopak të harronin ngjarjet e luftës së fundit. Basketi është shumë i popullarizuar në
Kosovë , edhe për mua ishte një punë relaksuese pas tërë asaj që kisha me persona të vdekur
dhe me pasojat që lanë serbët pas vetes.Unë mendoj se edhe për rininë, si dhe për ne
ushtarakët , ky kontakt përmes basketbollit, ishte relaksues.

Një angazhim maksimal në ushtrime
(Foto: Josef Martinsen )
Ne i vizitonim kohë pas kohe fëmijtë në fushën e shkollës së basketbollit. Ata çmonin gjestin
tonë të vullnetit të mirë.
Duhet përmendur edhe një gjë që ishte brengosëse për usharët e KFOR-it , fëmijët luanin
nëpër rrugë me pistoleta lodra por që dukeshin si të vërteta , kështu që ata filluan të shkonin
nga një shtëpi në tjetrën në mënyrë që t`i lusnin prindërit për mos lejimin e fëmijëve të luajnë
lojërat e pasigurta “indianët dhe kaubojt” apo”policët dhe hajnat:”.
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Djemtë e rrugës (Foto :Josef Martinsen)
Fëmijët e rrugës ku unë banoja më shikonin me çudi,kush është ky njeri që del herët në
mengjes dhe kthehet vonë në mbrëmje, unë isha i panjohur për ata. E vetmja shprehje që ata
diinishte një ”HELLO” e ëmbël ”.
Në mënyrë që unë t`u afrohesha sadopak vendosa të organizoj një gosti për këta
fëmijë . Para shtëpisë shtëpisë sime ishte një tërrasë e bukur ku përfundi saj ishte një garazhë
e madhe . Tërrasa ishte vend i përkryer për gostin ku 30 fëmijë morrën pjesë . Pasi që
Margita i shpërndau ftesat të premtën me 27 Gusht pjesëmarrës ishin edhe dis punëtor të
ACT-së .
Kjo ishte festa e parë e fëmijëve pas një kohë shumë të gjatë.Vetëm disa muaj më
herët këta fëmijë ishin refugjatë, në arrati nga Kosova nga ushtarët , policët dhe paramilitarët
serb.
Fatkeqësisht, isha i shtrënguar të shkoj zyrtarisht në Shkup prandaj nuk pata mundësi që ta
shijoj një takim të tillë me fëmijët e lagjes sime.

20 MARS 1999 NË POLAC
Në pranverën e vitit 1999 , në Kosovë , në tri anë të mëdha , nga veriu dhe jugu, filloi
spastrimi etnik;
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Drejtimi 1: Mitrovica, Istogu,Peja ,Gjakova,Prizreni, Mali i Zi dhe Shqipëria.
Drejtimi 2: Prishtina , Malisheva,Rahoveci, Prizreni,Shqipëri
(drejtim i mesëm)
Drejtimi 3: Prishtinë, Lipjan, Ferizaj, Kaçaniku,Maqedoni,
(drejtim nga lindja)
Banorët nga qyteti dhe fshatra u transferuan me dhunë ,me trena(në vagona të
mallrave) autobusë,vetura private . Në Skenderaj me rrethinë serbe, qysh në mars 1998 ,
filluan spastrimin etnik në mënyrë sistematike . Gazeta Sunday Times – me gazetarët Chris
Stephen dhe Marie Calvin,raportuan nga Prekazi më 8 e 15 mars për sulmet ndaj popullates
civile sip o ndodhnin vrasjet mizore nëpër rrugët e fshatrave nga ushtarët serbë . Një banor i
moshuar tregoi se si policia speciale serbe kërkonte që të dëshmojë për vrasjet e bëra në
mënyrë që populli të frikësohet dhe shpërngulet nga shtëpitë e tyre.
Grupi i Kontaktit : Anglia,SHBA ,Rusia,Gjermania ,Franca dhe Italia , përfaqësuesit e
shteteve anëtare ,në Londër mbajtën mbledhje urgjente kushtuar problemeve me Jugosllavinë
rreth Kosovës . Grupi i Kontaktit mori vendimin që Jugosllavisë së Millosheviqit t`i vihetn
sanksionet,këtij vendimi iu bashkëngjt edhe Rusia – mike e jugosllavisë , mike e serbeve. Në
një takim të Millosheviqit dhe Robit Cook, Ministër i punëve të jashtme të
Britanisë,Millosheviqi potenconte mendimin se Kosova është problem i brendshëm i shtetit
Jugosllav dhe se prandaj nuk ka nevoj të ndërhyhet nga jashtë . Dy ditë më herët më 18 Mars
shqiptarët e Kosovës e nënshkruan marrëveshjen në Rambuje,por serbët e kundërshtuan dhe
nuk nënshkruan këtë marrëveshje. Shqiptarët e Kosovës e formuan Qeverinë e përkohshme të
dominuar nga UÇK-ja në krye me Hashim Thaçin.
Në Polac , komuna e Skenderajt, të shtunën me 20 mars 1999 u vra një polic Serb.
Ushtria dhe paramilitarët serbë këtë vrajse do ta përdorin si shkas për terror në Kosovë gjatë
gjithë kohës që vjen .
Këtë të Shtunë ndodhen edhe trazira tjera, Të gjithë observatorët (1200- sosh) detyra e
të cilëve ishte ta kontrollonin regjimin e Millosheviqit me shpejtësi të madhe u transfersuan
në Maqedoni .Shqipëtarët mbetën të pambrojtur ,popullit askush më nuk ofronte siguri. Në
Kosovë nuk kishte më asnjë organizatë ndërkombëtare e cila mund të raportonte për sulmet
eventuale në popullatë gjatë nëntë javëve të ardhshme ndodhën shumë fatkeqësi me rradhë
,deri në fund të maj ,pas pastrimit etnik mrapa mbetën shtëpitë e djegura dhe të shkatërruara,
uji i pijshëm u ndotë ose u shkatërruan burimet e ujësjellësit , njerëzit së bashku u hodhën në
plehërishta , shkatërrimet ishin të gjithanshme prandaj as që ekzistonte mundësia për një
bashkim të tyre. E tëra kjo që ndodhi ishte terror i planifikuar,qëllimi ishte që shqipëtarët të
frikësohen deri në palcë,plani përfundimtarë ishte nënshtrimi total dhe kontrolli total ndaj
tyre. Terrori i ushtruar mori përmasa dramatike,gati një milion e gjysëm banorë në muajt e
ardhshëm u përzunë nga shtëpitë e tyre . Të ndjekurit me veti morrën edhe pak veshmbathje e
pak ushqim ,gjatë shpërnguljes nga pala serbe iu morën të hollat dhe gjërat te tjera me vlerë si
dhe stolitë e arit.
Atë të shtunë pasdite ,të gjitha kanalet televizive ndërkombëtare transmetuan pamje
rrëqethëse të refugjatëve duke shkuar drejt Shqipërisë dhe Maqedonisë. Rreth 40 000 ushtarë
ishin vendosur në Kosovë duke e forcuar operacionin ”patkoi i kalit”.
Me 20 Mars në Mons, në shtabin kryesor të NATO-s ,arriti lajmi se të gjithë
vëzhguesit e OSBE kanë lënë Kosovën,asnjë nuk shte lënduar apo diçka tjetër . Pra nuk
ndodhi sikur në Bosnjë ka shumë prej tyre edhe u vranë. NATO filloj planet për sulmet e para
kundër Millosheviqit. Ata gjithashtu mundoheshin që planet e tyre të ishin konfidentale , e
mos të ndodhte sikur në tetor ku një oficer francez iu dha disa serbëve disa plane të NATO-s.
Polaci është një fshat që shtrihet disa kilometra në jug të Skenderaji nnë veri-perëndim
të Kosovës. Në Marsin e hershëm fshatrat në jug të Skenderajt pësuan një ludtë të tmerrshme.
Për ilustrim le të flasin dëshmitarët e gjallë nga Polaci.
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”Unë quhem Avdyl Kabashi jetoj në Polac . Jam i biri i Mustafë Kabashit (52 vjeçarë ).
Mund t`ju tregoj për gjëra trishtuese të ndodhura në Polac nga ushtarët paramilitarët
serbë.Kur filloi ofensiva babai im ,bashkë me tre kusherinjtë e vet u kthyen në fshat . Provuan
që ta bindin babain që të rrijë bashkë me ne në pyll ku ishin strehuar të gjithë, por ai
insistonte që të kthehej dhe ta ruaj shtëpinë . Pas tri ditëve shkova në shtëpi me qëllim që ta
marr me vete babanë, serbët i digjnin shtëpitë në fshat .Mirëpo babai nuk u bind të kthehet në
mal .Më 20 mars 1999, në orën 4 katër të mëngjesit , serbët e sulmuan atë pjesë ku banonim
ne. Babai u detrua të largohet, në ndrëkohë unë kërkova kushërinjet e tij, më vonë kur i
takova kushërinjët w mi më thanë se nuk dinë asgjë për të ,përveç se atë e zunë rob” . E
kërkuam nëpër burgje,emri i babait ishte në listë por ai shkoi në Shqipëri më thanë. Prapë
shkova në vendin ku banonim,prej andej shkova aty ku është pusi i shtëpisë . E kisha
parandnjenjën se ndoshta babi ishte mbytur në pus. E pyeta fqiun tonë Salihin se a mos kishte
vrejtur diçka të jashtëzakonshme në pusin tonë, Ai u pergjigj me jo”. I thashë Salihut se
ndoshta e kan hedhur babanë në pus?
Së bashku shkuam poshtë rastësisht e pash jaknen e babait . E vërejtëm që ai ishte i hedhur në
pus përfundoi Avdyl Kabashi”.
Unë quhem Bajram Kerolli, jam nga Polaci ,serbët e okupuan fshatin tonë.Unë takova
Mustafën në fshat ,së bashku me dy kusherinjtë e tij shkuam në shtëpinë e Mustafës . Ishim
katër persona të mbështetur në stallën e Mustafës për dy ditë. Prej stallës mund t`i shihnim
ushtarët
Dhe paramilitarët serbë . Në oborr ishin tanke . Ne I pamë edhe disa civilë të armatosur që
flasin shqip . Ditën e tretë shkuam në pyll që nuk ishte larg nga aty ku qemë fshehur . Më
vonë pamë disa persona civilë duke u endur nëpër oborr . Shkuam atje t`I shohim se ata
persona janë civil apo të armatosur . Ne arritëm të ikm prapë në pyll,por Mustafa si më i
vjetër që ishte nuk mund të vepronte andaj u zu rob e pas kësaj nuk e pamë kurrë më
Mustafën .

Mustafë Kabashi,58 vjeçar nga Polaci (fotografia është
marrë nga gamilja e vet, e vetmja që kishte shpëtuar pa u djegur).

24 MARSI NË LLAPASHTICË
Llapashtica gjendet afër Podujevës , 40 minuta vozitje nga Prishtina.Fshati Llapashticë
nuk është larg kufirit të Serbisë . Rrethina e këtij fshati shërbeu si vend tranzit për forcat serbe
që do të dërgoheshin në Kosovë. Serbët pasi e thyen marrëveshjen 1999 me UN dhe OSBE-në
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I sulmuan fshatarët në periduhën e armëpushimit , kur serbët e filluan spastrimin etnik të
shqiptarëve në muajin shkurt 1999,nuk u kursye as serbë dhe as paramilitarëve serbë u erdhi
përforcimi me tanke në drejtim të Llapashticës nga rruga kryesore e Podujevës .Sulmi në
Llapashticë nuk u zhvillua për herë të parë ,e njejta gjë ndodhi në dhjetor 1998. Ushtarët dhe
paramilitarët serbët tani erdhën me mjete më të përsosura për djegien e shtëpive.
Hamide Havolli (80 vjeçare) dhe djali i saj i falur, Ymeri (32 vjeçar) me të meta psikike ishin
jashtë shtëpisë që gjendej 150 m prej rrugës kryesorë plot pluhur,i shikonim ushtarët dhe
paramilitaret serbë duke ardhur në drejtim të tyre. Hamidja u ulë në një karrige jashtë shtëpisë
së saj, nuk mund të qëndronte në këmbë pasi që këmbën e djathtë e kshte të amputuar na gjuri
me një këmbë tëdrurit.Ajo shumë shpejt e ndien lodhjen ,Ymeri filloi të shqëtsonte atij nuk i
pëlqenin ardhacakët,nënës i tha se do të shkonte mbrap shtëpisë,para se të mbërrini ushtarët
serbë.Ajo që ndothi tani ishte fatale për Hamiden,Skender Havolli ,një kushër i Hamidëstregon
“Kjo grua e moshuar që u gjend në pus është halla ime.Fshati në cilin ne banojmë është
Llapshtica ,disa muaj më herët ishte rrethuar nga ushtria dhe paramiltarët serbë që nga viti
1998.Pudujev ishte qendër e serbëve ngase ishte afër kufive me Serbnë .Në fillim të vitit 1999,
UҪK -ja i mobilizoi të gjithë kundër ushtrisë serbe ,policies e paramilitarëve të cilët në
vjeshtë të vitit 1998 e bombarduan fshatin dhe i përzun popullatën . Unë isha i vetmi
mashkull në shtëpi i cili më për këtë arsye u anëtarësova në UҪK tashmë të formuar.
Para se të regjistrohem në UҪK ka pasur shumë sulme prej ushtrisë serbe në
Llapashticë . Muaj të tërë ne e përjetuam shkatërrimin dhe bombardimin e shtëpive tona m
shumë persona u vranë gjatë sumeve . Njeriu I parë i vrarë në dhjetorë 1998 në burrë i
quajtur Isak Havolli . Më vonë më 1999 në fillim , në ofensivën e dytë nga serbët u vranë 24
persona në Llapashticë dhe rrethinë . Serbët e përdorën një paisje speciale për djegësen e
shtëpive . Në mesin e të vrarëve kishte fëmijë hendikep,gra,pleq. Për shkak të bombardimeve
populli filloi prapë të shpërngulet , halla ime dhe djali i saj i falur , i sëmurë psiqikisht
mbetën në fshat . Hamdja ishte e hendikepuar fizikisht që nga viti 1941 gjatë luftës së dytë
botërore kur e theu këmbën. Për arsye të punës se dobët –jo profesionale të mjekut, ajo mbeti
e çalë. Unë mendojë se hallal ime u mbyt u hodh në pusë më 24 mars 1999. Të njëjtën ditë
djali i saj i sëmurë erdhi tek unë në UҪK tregoi se serbët kishin ardhur në shtëpi dhe i
frikësuar kishte ikur nga shtëpia. Kjo ishte hera e fundit që e pashë Ymer Havollin .Në muajin
Prill shkuam në fshatin tone ,aty gjetëm shumë të vdekur – ushtarë të UҪK-ës dhe civilë. I
varrosëm të gjithë në varre të cilët nuk ishin më të thella se 30 cm . Kur NATO filloi të vijë në
Kosovë dhe forcat serbe të hidhen në Serbi , populli filloi të vijë në fshat. Për arsye se
rrethina dhe fshati ishin të minuara,njerëzit nuk guxuan të ktheheshi masovikisht për më tepër
se 2-3 javë. I pieta të gjithë se çka kishte ndodhë me hallën dhe me djalin e saj por nuk morra
pergigje informuese.
Pas një ëndrre që pashë , shkova te pusi ngase kisha parandjenjë se aty do të gjejë
trupin e saj . Kërkova ndihmë nga organizatat humanitare ndërkombëtare për zbulimin se ku
ishin të afërmit e mij të humbur. Përmes NCA/ACT në Prishtinë u organizua varr mihja e
pusit me një ekskavator ngase pusi ishte shkatërruar totalisht, I mbushur me gurë me dhe me
copa të thyera të bllokut .Në fund të shtëpisë I kishte ende të varur ne rryp,por këmba e saj e
drurit ishte e humbur. E pamë metalin në të cilin e vendoste këmbën,në orën 7:00 herët në
mëngjes Hamide Havolli u mbyt dhe u hodh në pusë pjesën e poshtme të shtëpisë së saj .
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Hamide Havolli e lindur në 1917 në
Llapashticë .Nga kjo familje jetojnë 2 vajzat:
Hyrija , Fahrija.

Ymer Havolli(32 vjeqarë ):
Djali i Hamides i sëmur psiqkisht

KFOR-i i Britanisë së Madhe na huazoi një makinë gropimi me t cilin e mihëm pusin në të
cilin e gjetëm trupin e Hamides. Shtëpia e Hamide Havollit
(Foto:Josef Martinsen).
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NATO-ja i aktivizoi katër apo pesë raketat e para në hapsirën e Prishtinës të dirigjuar
nga marna luftarake të ashtuquajtura ”tomahoova”.
Qëllim i i këtij bombardimi ishte shkatërrim i qendrave të komandimit dhe të
komunikimit serb. Këto sulme u dirigjuan nga qendra kryesore në Mons . Avionët
bombardues i morën urdhërat 48 orë më herët/Armët raketore të dirigjuara u hodhën përmes
Detit Adritik të cilat i shkatërruan pikat,caqet ushtarake në Prishtinë Bombardimet kishin për
qëllim edhe shkatërrimin e radarëve ,qendrave të komunikimit , me fjalë të tjera shaktërrimin
e caqeve që kishin për qëllim vazhdimin e luftës .Këto paisje të bombardimeve ishin të
njohura edhe më herët , e mund ta kryejnë funksionin e tyre edhe ë kushte të vështira
klimatike. Ushtria e tyre edhe në kushte të vështira klimatike. Ushtria e kundërshtare nuk ishte
në ndjekje. Mbrëmja e bombardimeve në territorin e Kosovës ,ndonëse në kushte të pafavorshme klimatike , ishte e sukseshme sipas deklaratës së NATO-s . Shtabi i operacioneve
në Mons ishte i kënaqur pas sulmt të pare në një shtet Evropian .

28 MARSI NË DRENAS
Drenasi shtrihet në zemrën e Kosovës jo larg nga qyteti Gllogovs, përafërsisht një orë
vozitje nga Prishtina. Aktiviteti i ushtrisë ,policisë ,dhe paramilitarëve serbë ishte shumë i
madhnë këtë rrethinë.Aksioni i tyre zhvillohej prej shtëpisë në shtëpi,popullsia qe e detyruar
t`i braktisë shtëpitë dhe u plaçkitën , u dogjën, ndërsa njerëzit që nuk donin të iknin u
torturuan dhe u vranë. Vetëm për dy-tri ditë në këto fshatra u bënë masakra të hatashme
sikurse në Bellacerkë Krushë e Vogël dhe Krushë e Madhe tri ditë më parë. Në fshatin e
parë(Bellacerkë) u vranë 50 përsona më i riu ndër ta ishte një djalë 4 vjeçarë. Në fshatin e
dytë (Krushë e vogel ) u vranë 101 persona )ICTY,2001:44-45;46-48).
Gjatë këtyre ditëve në Kosovë ndodhi katalizmi ,në shumë fshatra u masakruan
pamëshirshëm shqiptarët e Kosovës . Numri i refugjatëve arrin shifrën prej qindra-mija
qytetarëve ,sigurimi i OKB me rezolutën 1199 sipas të clës parashihej se do të mbrohen
qytetarët edhe me ushtri në rast nevoje nuk kishte asnjë ndikim.
Sulmi ushtarak serb i frikësoi shqiptarët e Kosovës të gjithë e dinin që NATO- filloi
ofensivën bombardimeve.
Mustafë Bajraktari tregon se çka ndodhi në Drenas kur Hasan Bajraktari (29 vjeqarë)
dhe Ekrem Bajraktari(40 vjeqarë) u vranë dhe u hodhën në pus.
” Ishte e dielë,28 Mars 1999, në orën 10 të mëngjesit ,kur policia speciale erdhi në shtëpinë
tonë e cila gjendet relativisht larg rrugës kryesore në mes të Gllogovcit dhe Skenderajt.
Polcia urdhëroi të gjithë anëtarët e familjes ta lëshojnë shtëpinë,Mustafa që ishte fshehur në
tavan dëjon 7-8 krisma armësh pasi që familja u largua nga shtëpia, policia u vendosën në
shtëpinë e tyre, ndërsa Mustafa qëndroi i fsheur në tavan derisa policia pas dy ditësh e lëshoi
shtëpinë . Një muaj më vonë më 18 Prill i gjetëm trupat e pajetë të Hasanit dhe të Ekremit të
hedhur në pus,por ne i lamë aty ngase serbët akoma silleshin andej pari. Me 28 qershor 1999
një ekip nga Zvicrra i nxori trupat e tyre nga pusi. Viktima e tretë ishte Shaban Krasniqi(30
vjeqarë) . Ai ishte dhëndri i Mustafës dhe kishte një vajzë(5) vjeqare .Ai u gjet i vdekur nën
një mur të rrëzuar.”
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Ekrem Bajraktari (26 vjeqarë) në të majtë Hasan Bajraktari i
(29 vjeqarë) në të djathtë

2 PRILL NË VOLLJAKË
Binak Berisha ndenjte një shqetësim të madh në trupin e rij. Nuk mund të qetësohej
assesi . Nga shtëpia e tij ishin arratisur 11 anëtarë të familjes . Shumë familje të fshatit ishin
shpërngulur në drejtim të veriut. Pjesa më e madhe e tyre ishin pa ushqime dhe pa
veshmbathje . Binaku e ndjente për obligim të ju ndihmoj këtyre njerëzve . Numri i
refugjatëve gjatë rrgës në drejtim jugor vetëm sa shtohej. Në fshat u diskutua ky problem, a
është e mundur që serbët do ta detyronin tërë popullsinë që të shpërngulet nga Kosova?
Banorët e fshatit nuk mund të paramendonn një gjë të tillë , kjo përveç tjerash ngase ehde
moti ishte shumë i keq dhe i ftohë në kohën e fundit. Kishte shumë e shumë kohë më parë që
kishte rënë shi në sasi të madhe aq sa kishte shkaktuar vërshime dhe mbytje të rrugëve
anësore, ndërsa balta ishte shumë e madhe dhe e vështir të pastroheshin. Shetisimi i Binakut
për famljen e tij ishte shumë i madhë . Fjala është për bashkëshorten , tetë vaja e tre djemtë e
tij , a do të vijë policia dhe ushtarët për ta detyruar shpërnguljen për në Shqipëri dhe
familjen e tij.
Në Vollnjakë nga pjesa e sipërme e fshatit, erdhën ushtria dhe policia serbe në largësi 1km
nga rruga kryesore që të arrin në Gjakovë. Sulmet me armë luftarake e detyruan popullsinë që
të arratisej nga fshati . Pasi u ndalën sulmet, në fshat hynë policët dhe ushtarët. Ju hynë
fshatrave nëpër shtpëpitë e tyre dhe me dhunë i detyruan që të niseshin në drejtim të
Gjakovës.
Ishte e premte 2 prill 1999 pasdite. Bombardimet e NATO-s në Sërbi e Kosovë kishite hyrë
në javën e dytë ,spastrimi etnik në Kosovë bëhej që moti. Tragjedia ishte një fakt ku me
qindra mijra ishin shpërngulur nga Kosova . Një ditë ditë më parë sekretari gjeneral Havier
Solana dhe gjenerali Clark mbajtën konferencë për shtyp me gazetarët në Bruksel ku i
përsëritën kushtet e njejta .
Të ndalohen vrasjet dhe shkattrimin e shtëpive ,ti vihet STOP duke u bazuar në marrëveshjen
e Rambujesë .
”Pas një javë të sulmeve ajrore nga ne jam i bindur se ndikuam në makinerinë
kriminale të Beogradit në shkallë të lartë. Ne e ndaluam mundësinë që ta shkatërrojnë
Kosovën plotësisht tha Clarku cili e udhëhiqte ushtrinë e NATO-s kundër Serbisë Siq po
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shihni edhe ju gjërat posillen përrethpër ushtrinë Jugosllave. Paosjat e sulmeve tona për
ushtrinë Jugosllave do të jenë shkatërruese .
Por popullsisë së Vullnjakës dhe të qindra mijë kosovarëve të tjerë sulmet ajorore që u
bënë kundër sërbisë nuk iu ndihmuan shumë.Millosheviqi i kishte duart e lira që të bëjë çka
të dojë në Kosovë , gjë që edhe u bë .
Ajshe Berisha bashkëshortja e Binakut ishte e ulur në çardakun e tyre ku më tregoi se
çka ndodhi më tutje.
”Ne ishim të rrethuar nga ushtria serbe kur na detyruan të largohemi nga shtëpia dhe tokat
jonë. Në oborrin e shtëpisë tonë kishte shumë famlje të vendosura këtu më herët , këto familje
ishin nga fshatratë fqnjë të detyruar t`i braktisin shtëpitë e tyre . Bashkëshorti im iu tha
ushtarëve serbë se ai nuk do ta lëshonte shtëpinë dhe oborrinë e vet edhe më tutje se tek ne
banonin shumë familje të fshatrave të tjera për të cilët ai ndjente obigim për ta .
Ata(ushtarët serbë ) filluan ta rrahin bashkëshortin tim me armët që kishin . Pastaj e
detyruan që të shtrihet në tokë dhe para syve të të gjithë anëtarëve të familjes e vranë
ushtarët serbë e morrën një djal të fshatit tone, Bahkim Berishën ,32 vjeqarë e detyuran që me
traktorë ta bartë trupin e të ndjerit në drejtim të fshatit. Më vonë e kuptuam që trupin e
bashkëshortit tim u hodh në një pus në orën 12 së bashku me tre trupa të tri grave të fshatit
tone. Ne të tjerët u detyruan ta lëshojmë shtëpinë menjëherë së bashku me 11 fëmijët e mi – 8
vajza dhe 3 djemtëm më I riu 11 vjeqarë. Ne morrëm rrugën e arratisë pa mundur të marrim
asgjë me vete , gjatë periudhës së arratisjes mendi arrija ta mbaja familjen rreth meje. Tani
pasi u kthyem në shtëpi unë mbeta me pasoja psikike, jamë shumë e demoralizuar , pothuaj
gjatë tërë kohës kam dhimbje koke duke mos qenë në gjendje të kryej shumë punë shtëpiake.
“ Unë quhem Miradije Berisha, jam nga fshati Vëllnjak. Kur u bënë vrasjet dhe trupat u
hodhën në pus unë nuk kam qenë prezentë. Por dy viktimat ishin nëna ime Aze Berisha
.Njerëzit më treguan që me 2 prill serbvt e suluman fshatin dhe e detyruan popullsinë të
largohej nga fshati. Disa nga popullsia e fshatit u unë rob nga ushtria serbe, ndër to ishte
nëna dhe motra ime, Gjere Berisha 20 vjeqare dhe Binak Berisha (56 vjeqare). Fshatarët tanë
i varrosën trupat e ketyre 4 personave nga puset,punët në këtë aktivitet i udhëhoqi Rrahman
Berisha.
“Unë quhem Mujë Berisha , jam nga Vullnjaka , jam mësues , një nga të vrarit ishte nëna ime
Gjere Berisha .Kur këto vrasje u publikuan nga Kosova në TV gjermane. E kuptuam se fjala
ishte për fshatin tonë Vullnjakë. Nëna ime ishte një nga viktimat.
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Binak Berisha (56 vjeqar) ai mbaroi shkollën e mesme . Në shërbimin
ushtarak në kohën e ish Jugosllavisë ai kreu kursin e gjellëbërësit .Më
vonë ai punoi si gjellëbërës për minatorët.

Aze Berisha (48 vjeqare)

Aze Berisha e posa nxjerrur
nga pusi
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Gjere Berisha (79 vjeqare) në bartje e sipër.
Një ditë më herët më 1 prill Javier Solana së bashku me Wesley Clarkun mbajtën
konferencë për shtyp. Solana në mes të tjerave tha;,, Pas një jave të bombardimeve jam i
sigurt që ndikuam në makinerinë kriminale të Beogradit , ne i kemi reduktuar mundësitë e
aksioneve kriminale të makinës së luftës së Beogradit (NATO press release 1999-045).
Në fakt , në rrethinat ku u zhvillua situata në Kosovë ishte krejt e kundërta ,makineria
ushtarake serbe vetëm sa i ashpërsoi sulmet kundër shqiptarëve . Më së paku 1000 qytetarë
ishin vrarë dhe me qindra mijëra u detyruam të shpërngulen nga shtëpitë e veta në drejtim të
Shqipërisë dhe Maqedonisë.
Kosova po digjej, nga të gjitha anët , gjatë rrugës rrugës kryesore për në Pejë shumë shtëpive
iu shkonte tym e flakë , ishte shtrirë si një tepih në qiell në atë kohë të vranët rrugës së
ftohtë.
Gllareva shtrihet shumë afër rrugës kryesore në mes të Prishtinës dhe Pejës jo hsumë
larg nga Klina. Terreni ishte i rrafshët ,toka është punuese ,që nga 24 marsi policia dhe
paramilitarët ishin në aksion të spastrimit etnik. Banorët u detyruan ta lëshojnë vendin në
drejtim të jugut të Kosovës.
Nazim Morina (26 vjeç) i biri i Ramadan Morinës (65 vjeç) tregon se çka ndodhi në
shtëpinë e tyre .
”Me 24 Mars policia speciale serbe erdhi në shtëpinë tonë dhe e morën babi e axhën Bajram
Morinën(57 vjeç) dhe i dërguan në Kijevë në stacionin e policisë serbe. Pas tri ore i liruan
por vetëm dy orë më vonë erdhën dhe i morën përsëri. Kësaj radhe i dërguan në Gllarevë , ku
aty u morrën në pyetje e u maltretuan . Policia i urdhëroi që të nisen në fshatin Doberdol i
cili gjendet larg në drejtim të Gjakovës.Babai im kundërshoti që të shkoi në Dobërdol nuk
dëshironte ta lëshonte vendlindjen ,policia e gjuajti me armë duke e plagosur në këmbë dhe e
mori me vete. Kjo ishte hera e fundit që e pamë babin tonë të gjallë. Ishte data 12 prill (1999),
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me 13 qershor u kthyem në fshatin tone.Pas një kohe u gjend trupi i vdekur i babait tim në
pus të Ajet Morinës prej nga u nxor falë një grupi ekspertësh norvegjez . Trupi i Ramadanit
ishte i maltretuar i shpërthyer me thikë të ndërsa sytë i kishte të nxjerrë me mjet të fortë.
Ramadani u varros në fshatin Rishevë.
Më 12 prill bombardimi nga NATO hyri në javën e tretë . Moti ende ishte shumë i
ftohtë ,forcat serbe vazhdonin realizimin e planit pa u penguar. Ishte shumë vështirë të
shpjegohet se si lejonte bota që me qindra mijëra refugjatë rrugëtonin për në Shqipëri dhe
Maqedoni .Vetëbesimi i NATO-s filloi të luhatet NATO-ja nuk ishte në gjendje që t`i
ndërpriste këto operacione me të cilat shqipëtarët e Kosovës u vumë në lojë. NATO gjet në
situatë klasike ,,catch 22’’.

Ramadan Morina (65 vjeçar) dhe gruaja e
tij, Kade Morina (59 vjeçare) e cila është
ende gjallë, Ramadani ishte bujk.
Kështu u zhvillua situate ku nuk kishte asnjë mundësi për NATO-n dhe aleancën që të
zmbrapsë komandmin e forcave serbe në Kosovë.
NATO ishte duke humbur luftën në Kosovë, por ishte mundësia më e madhe që të fitohej
lufta në Sërbi. Pra bombardimet vazhdonin me vrullin më të madh.

12 PRILL NË VËRMICË
Në Sërbi mediat ndodheshin në censure totale nga regjimi i Millosheviqit ,Censura ndaj
mediave u aplikua me shpalljen e gjendjes së luftës , me 24 mars 1999. Por edhe për
Millosheviqin ndodhnin ngjarje kritike .Një ditë më 12 prill u vra redaktori opozitar slavko
Quruvija mu në qendër të Beogradit . Kjo vrasje ishte diçka ai mistike.
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Me shpernguljen masive ndodhur më parë në fshatra , kishte qarkullim vetëm të
policëve dhe paramilitarëve. Në mungesë të popullatës së shpërngulur më nuk kishte nevojë
që çdo kund të gjendej edhe ushtria.Tani vazhdoi djegia e shtëpive,nga largësia shiheshin
duke u djegur shtëpitë ,tymi shpërndahej gjithandej.
E pabesueshmja u bë realitet ,të gjitha fshatrat ishin zbrazur nga popullsia.
Kundërmonte erë shkretëtire ,toka digjej, nuk do të jetë lehtë këtu për kthimin e shqiptarëve.
Vërmica nuk është larg nga Gllareva ku Ramadan Morina vritet dhe hidhet në pus. E njëjta
gjë ndodhi edhe në Vërmicë . Sadije Gashi banore e Klinës tregon:
“Nëna ime Qamile(72 vjeçare) u gjet në një pus në Vërmicë . Nuk kishte asnjë dëshmitarë për
atë se çka ndodhi. Ajo mbeti në shtëpi kur të gjithë banorët u detyruan t`i lëshojnë shtëpitë e
tyre me rastin kur filluan sulmet serbe me tanke më 27 mars 1999, me 2 prill ishte hera e
fundit që dikush e pa nënën time të gjallë,kështu që ne nuk e dimë me saktësi se kush e mbytën
dhe kur e hodhën në pus. Më 16 qershot, kusherinjtë e mijë Rahim dhe Haxhi Kastrati shkuan
në shtëpi të nënës kur e gjetën të mbytur në pus. Trupin e saj e nxorën nga pusi dhe po të
njejtën ditë e varrosën , trupi i saj kishte një plumb në kokë dhe një plumb në shpinë”.

Qamile Kastrati e lindur me 1928 ishte një anvise dikur .
Ajo punonte edhe tokën së bashku me burrin e saj.

13 PRILLI NË DEÇAN
Me 13 Prill në tri vendbanime, ndodhën tri vrasje të tmerrshme në puse në
Strellc,Llukë e Studenicë në rrafshin e Dukagjinit siç quhet nga shqiptarët. Një ditë më parë
vend i vrasjeve ishte Gllareva e Vermica . Deçani shtrihet në qendër të perëndimit të Kosovës
,këtu vepronin organizatat ACT( NCA, LWF,DCA) në realizimin e projekteve për pastrimin e
ujit , ndërtimin e shtëpive dhe pastirmin e minave . Besohet se Deçani ishte me rrethinë pjesa
më e shkatërruar tërë Kosovën gjatë bombardimeve , përafërsisht 80% e shtëpive banuese
dhe ndërtesave tjera , shkolla e të tjera ,gati totalisht u shkatërruan gjatë dy ofensivave të
serbëve në vjeshtë të vitit 1988 dhe në pranverë të vitit 1999.
Grupi punues i puseve nga banorët e kësaj ane u pranua me shumë respekt.
Kontaktuam me njerëz shumë të aftë të cilët u angazhuan për të na ndihmuar në kryerjen e
projekteve tona. Në fillim angazhimi i tyre ishte me karakter vetëm ndihmë , por më vonë
duke pasur parasysh aftësitë e vendasve i zëvendësuan punëtorët norvegjez në kryerjen e
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detyrave nga projektet, më qëndrimin edhe të dy përkthyeseve për të cilët kemi folur më
përpara: Margita Kukalaj dhe vëllai i saj Driton Kukalaj nga Deçani.
Ndodhi rastësisht që Margita Kukalaj u bë përkthyesja e më vonë zëvendësja ime në
projektin e zbulimit të vrasjeve në puse.Qysh para se të fillonin ofanzivat e serbëve Margita
Kukalaj kishtë përkthyese për Organizatën e OSBE-së,Tani të përcjellim rrëfimi e Margita
Kukalajt:
“Atë ditë kur OSBE-eja u largua nga kosova më 20 mars 1999 në veten time ndjeva zbraztësi
morale dhe plogështi fizike.Por t’i kthehemi fillimit, unë isha e punësuar në OSBE si
përkthyese në grupin e verifikimeve, përbërë nga tre persona: një femër nga Suedija e
quajtur Eva Jonson , një zviceran të quajtur Philip Sherrer dhe një rus emri i të cilit nuk më
kujtohet. Ne punonim në Junik, një fshat i komunës së Deçanit, në të cilën serbët e kishin të
vendosur një forcë të madhe si bazë prej nga vepronin në rrethinë. Banorët ishin në një
gjendje të vështirë, nuk e ndienin veten aspak të sigurt nga se gjatë tërë kohës në mesn e tyre
ishin ushtarët dhe paramliltarët serbë . Qytetarët shpresonin se do të zzbatohet marrëveshja e
Rambujesë , prandaj i duruam të gjitha shtypjet dhe torturat që iu bënë qytetarëve që nga
vera e vitit 1998 atëherë kur filloi ofenziva serbe në popullatë,banorët me vendosjen e
vëzhguesve të OSBE-së, e ndien veten disi më të sigurt (në fund të vitit 1998 dhe në fillim të
vitit 1999). Për këtë arsye nuk donin të shpërngulën nga Kosova ,kur në mars 1999 u shtua
presioni i serbëve ndaj shqiptarëve atëherë dyshimi në sigurinë e tyre u shtua dukshëm.
Ҫka do të ndodhë? A do ta lëshojnë OSBE-ja Kosovën – ishim në pyetje të përditshme
të qytetarëve . Nga OSBE-ja vinin bindjet se do të bëhet më mirë prandaj ,, rrini këtu ” mos i
lëshoni shtëpitë ishte përgigja e tyre . Populli shqetësohej paksa.Kështu ishte me datën19-20
mars 1999, të nesërmen n mars 1999, në orën 12 u bë ftesa që të gjithë vëzhguesit të takohen
në zyrën kryesore në Deçan sa më shpejtë . Pas kësaj ,menjëherë asnjë vëzhgues nuk mbeti
në terren . E ndjeva në vetvete se çdo gjë mbaroi aty,e tëra u fundos në puse ,banorët besonin
në premtimet e vëzhguesve evropianë se do të bëhet mirë.Ҫka do të bëjmë tani, ushtarët dhe
paramilitarët serb ishte pyetje që vetvetiu imponohej ?
NATO-ja filloi bombardimin në mbrëmjen e 24 marsit 1999. Familja ime:babi nëna
një motër si dhe unë për tri ditë ndejtën në shtëpinë tonë, anëtarët tjerë të familjes gjendeshin
në Prishtinë. Erdhën ushtarët serbë dhe na detyruan të shkojmë në një shtëpi të fqiut tonë aty
i kishin tubuar shumë gra e fëmijë , pleq e të tjerë .Ushtria serbe i uzurpoi te gjitha shtëpitë
në rrethinë, të njejtën ditë policia më mori në pyetje me kërkesa me të kërcënuar se një ditë
tjetër do të më marrin në pyetje me kërkesa me të qarta,unë isha e tmerruar nga frika se çfarë
do të ndodhë pastaj . Pasi policia iku edhe unë u largova nga shtëpia dhe shkuam në një
shtëpi tjetër në të cilën qenë mbledhur 26 civilë . Unë pata shumë fat që më nuk e pashë
policinë që më morri në pyetje. Për dy muaj të plotë ne u mbajtëm peng në ato shtëpi nën
kontrollin e policisë serbe. Situata ishte shumë e vështirë ,na mungonte ushqimi, gjithnjë na
kanosej rreziku,ishim në pritje të vazhdueshme se kur do të na torturojnë serbët. Ushtarët dhe
paramilitarët serbë kohë pas kohe ktheheshin,,në pushim” pas aksioneve që i ndërmerresshin
në meset tjera të rrethinës . Të gjithë shqiptarët detyroheshin të shpërngulen,në Deçan
përafërsisht 100 familje nuk mund të lëvizin nga ku ishin gjatë tërë kohës.Unë shumë herë
kam qenë e bindur se herëdokurdo do të likuidohemi,se do të na vrasin.
NATO bombardoi shumë afër vendit ku gjendeshim ne. Në Deçan u bombardua
fabrika e metalit pranë saj ishim edhe ne .Isha e sigurt se do të vritemi nga serbët ose nga
bombardimet e NATO-s ,vetit i bëja pyetje të vështira . Pse NATO po i bombardoi godinat
ndërsa ushtarët dhe paramilitarët serbë po i lejojnë të na vrasin e i përzënë shqiptarët nga
trojet e veta për në Shqipëri e gjetiu?
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Shumë herë kam dëgjuar lutjet e njerëzve drejtuar Zotit me ” o Zot na ndihmo”. Edhe
unë e bëja të njejtën lutje . Netët ishin shumë të vështira si në filmat horror ,ushtarët nën
ndikimin e alkoolit sa herë që ktheheshin nga tereni,shtinin me armë në ajër në drejtim të
shtëpive tona,kërkonin nën kërcënimin e armëve,ari të holla e gjëra të tjera. Kërcënimi ishte i
stilit”ose-ose” apo të holla ose vdekje” ishte refren i tyre. Ushtarët dhe paramilitarët serb
pothuajse me saktësi e dinin kohën kur do të ndodheshin bombardimet , vinin dhe
shpërndaheshin mes njerëzve ku ne banonim.
I vetmi njëri që na ndihmoi me ushqim e me barëra ishte prifti Sava i Manastirit të
Deçanit ,përndryshe kishim pak ushqim e shumë pasiguri .Kontakti apo çfaërdo informacioni
me anëtarët e tjerë që gjendeshin në Prishtinë ishte e pamundur ,në publik qenë hapur
thashethëmese se neve të gjithëve na kishin vrarë dhe varrosur në një varr masiv .Prej muajit
mars deri në qershor unë isha në Deçan ,ku edhe perjetova kur forcat e KFOR-t e morën
kontrollin në terren . Para se të vinin forcat e NATO-s të gjithë anëtarët e familjeve të
ushtarëve dhe paramilitarëve serbë u bartën në Serbi , në mesin e ushtrisë serbe ka pasur
edhe ushtarë rus në Deçan dhe rrethinë, edhe kur KFOR-i e mori kontrollin në Deçan ,serbët
vahduan djegien dhe shkatërrimin e shtëpive gjatë tërheqjes së tyre. Në një operacion
dramatik pak para se forcat serbe të tërhiqen nga Deçani ,prifti Sava i njohur nga virtytet e
larta humanitare , i cili me sjelljet e tija humane kontriboi shumë për shqiptarët e Kosovës si
dhe për vetë serbët në vitin 1998. Nga vdekja e sigurt i shpëto 150 shqiptarë duke i tërhequr
sa mundi nga grupi prej 270 personave , prej duarve të ushtarëve serbë e paramilitarëve në
rrugëtimin e fundit për në Shqipëri . Në Kosovë gjithnjë ekzistoi liria fetre në mes të tri
kofeksioneve fetare : katolike ,ortodokse dhe myslimanëve, të koezistuar pa asnjë konflikt mes
vete. Të gjithë kishin kujdes,e respekt të madh për xhamtë dhe e kundërta ,derisa në pushtet
erdhi Millosheviqi i cili destruktivitetin e vet ndikoi negativisht edhe ne sferen e religjionit.
Në nëntor te vitit 2002 e vizitova Deçanin lidhur me materialin qe me lypsej per librin autor i
të cilit jam,me këtë rast u takova me anëtarë te familjeve te vrara dhe te hedhura ne puse ne
fshatin Strellc.
Sali Ferizaj
Hajrije Ferizi (48 vjeçare) rrëfen;
”Unë jetoj ne Deçan, kam qenë e martuar Nijazi Ferizin (66
vjeçar) i cili u gjet i mbyter ne nje pus së bashku me vëllanë e
tij Shaqë Ferizaj , jam nënë e pesë femijve , tre djem e dy
vajza.Njeri nga djemt e mi Valianti (26 vjeçarë) ende është i
zhdukur. Ne pusin ku u gjeten trupat e dy vllëzërve, vendi
tërsisht ishte i rrënuar trupi i Njazisë i kishte tre gishta te
këputur.
Një i afërm i yni ,Salih Ferizi (20 vjeç) student,trupi i tij u gjet
ne një pus tjetër në të njejtën rrethinë (Strellc). Këto vrasje
rreth datës 13 prill 1999,atë ditë kur serbët erdhen në shtëpinë
tone dhe e shkatrruan totalisht.Ne banonin në një ndertesë
disa katshe në Deçan, vetëm banesa – shtëpia e jonë u shkatrrua gjatë ketij sulmi.Më herët
kishin ardhur serbët dhe i kishin marrë të gjitha librat e
Njazisë nga bibloteka e tij e pasur .Njazia ka qenë profesor i gjuhës angleze në gjimnazin e
Deçanit dhe drejtor i kësaj shkolle dhe drejtor i kësaj shkolle . Ishte profesor i parë i gjuhës
angleze në Deçan.
Margita dhe Toni thanë se Njaziu ishte profesor dhe njeri shumë i respektuar në Deçan .
Vëllau i Njaziut , Shaqë Ferizaj ishte rapsod dhe autor i muzikës folklorike shqiptare. Trupat e
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Nijazisë dhe Shaqië Ferizaj u
nxorën nga puset në rrethinën
e Deçanit dhe u idetifikua nga
MSF ,trupi i Sali Ferizait u
identifikua nga grupi punues
norvegjez,
sipas
Hajries,
Njaziu dhe Shaqa kishin qenë
me”fat” sepse megjithatë u
gjetën trupat e pa jetë dhe u
identifikuan , si nuk ndodhi
me shumë viktima tjera ?

13 PRILL NË LLUKË
Lluka gjendet vetëm disa kilometra larg Strellci –komuna e Deçanit. Ushtria dhe
policia speciale serbe kishte pushtuar tërë territorin në fjalë –përfshirë edhe fshatra e Pejës në
drejtim të Deçanit ,Popullsia e mbetur ende, më vonë u detyruan të shpërngulet në drejtim të
Shqiperisë dhe Malit te Zi.Shtëpitë e tyre njëherë u plaçkiten e pastaj iu vu zjarri.
Jetmir Mazrrekaj (20 vjeq) nga Drenoci u gjet i mbytur në një pus në Llukë.Kufoma e të
ndjerit u gjet nga Curr Mazrrekaj nga Drenoci. Ai mendoi se ishte gjetur kufoma e te atit
Arifit, por nga ekspertvt u vertetua se fjala është per kufomën e Jetmirit,MSF,që punonte në
nxjerrjen e kufomave dhe identifikimin e tyre , njëherë gaboi duke deklaruar se kufoma e
gjetur është Arifi ndërsa pastaj tha ajo kufomë ishte e Jetmirit.Ky gabim la gjurmë ne antarët
e familjes sepse paraqitej pyetja ku është kufoma e Arifit?

Ekipi i nxjerrjes së kufomave në Podujevë. Prej majtas Xhevdet Imeraj, Beqir Dukaj, Margita
Kukalaj, Fatmir Daci, Shefqet Kukalaj, Fatmir Dervishaj, Fadil Gashi ulur
(Foto: Josef Martinsen)
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Jetmiri e pati përballu një masakër të ndodhur në Beleg të martën më 30 mars 1999. Arifi i ati
i Jetmirit ,sipas të gjitha gjasave, vdiq duke mbrojtur të birin gjatë këtij aksioni të serbëve Po
ketë natë Jetmiri me disa plagë në krahror arrin të ikë nga Belegu ku gjeti mbrojtje në një
familje në Isniq . Dy javë më vonë më 31 prill 1999 erdhi policia dhe ndaloi Jetmiri ende me
plagë ”të gjallë” në krahrorë,ai ishte i vetmi dëshmitarët i cili e mbijetoi masakrën në Beleg
,prandaj policia për t`i zhdukur dëshmitë e tij mbyti në një pus në thellsi prej 12-13 m. Mbi
trupin e tij të vdekur u hodhën edhe shumë kafshë të mbytur.

13 PRILL NË STUDENICË
Sulmet e NATO-s kishin filluar para tri javësh .Qendra kryesore të bombarimeve ishin
në Serbi ,në javën e 12-18 pas sulmit të NATO-s shpërngulja e shqiptarëve nga Kosova në
drejtim të Malit të Zi dhe Shqipërisë ishte në vrullin më të madh ,moti ishte shumë i keq
,forcat serbe pakursyer i kryenin aksionet e tyre. Populli duhej të mbrohej por Millosheviqi
nuk gjente zgjidhje përveç masakrës ndaj shqiptarëve,
Akush s`kishte llogaritur në gjëra kaq të këqija .
Unë quhem Enver Lipaj jetojë në fshatin Kamenicë,vajzat e mija u bënë dy viktima,
ato ishin vetëm 13 dhe 15 vjeçe . Miridonë Lipaj (13) dhe Qëndresë Lipaj(15). Edhe nëna ime
Sale Lipaj (65) dhe vjehërri im Sali Zeqiraj (84) u mbytën dhe u hodhën në pus në Studenicë
.Sali Zeqiraj ishte haxhi i cili më parë kishte qenë në haxhillëk në Mekë . Më vonë ,dy fëmijët
e axhës, Lindita Lipaj(13 vjeçare) dhe Njomëza Lipaj (14 vjeçare) ,bashkëshortja e axhit tim
Sabrije Lipaj(45 vjeçare) po ashtu gruja e axhës tjetër Hyrije Lipaj (60 vjeçare ), të gjithë
anëtarët e familjes Lipaj u hodhën në pus. Hatmane Meha(65 vjeçare) e cila pas
shpërnguljes jetonte së bashku me anëtarët e familjes Lipaj u mbytë dhe u hodh në pus . Më
13 prill 1999 , komandanti Mihal Petrushiq ishte dukur në afërsi të shtëpisë të Sali Beqirajt
ku e mbytën dhe u hodhën në pus të gjitha këto kufoma për të cilën flitet.
Bashkëshortja ime së bashku me fëmijët e tyre arriti të arratiset se pari ne Mal te Zi e
pastaj në Durrës në Shqipëri rrëfeu me mund të madh Enver Lipaj dhe vazhdon ; ” Më vonë
uë u ktheva në fshat ,provova ti gjejë anëtarët e tjerë të familjes po pa sukses. Nezir Lipaj (65
vjeçarë ) edhe këta u mbytën nga serbët ne te njejtat rrethana , por këta nuk u hodhën në të
njejtën pus së bashku me të tjerët .Nuk ishte asnjë dëshmitarë në vend të ngjarjes por sipas të
gjitha gjasave vrasja e tyre ndodhi në shtëpi të Musli Beqirajt , ku të vrarët ishin zënë rob .
Sipas nesh vrasja ndodhi më 13 prill rreth orës 9 të mëngjesit . Një ditë më vonë filluam
sulmet në fshatrat Kamenicë ,Studenicë dhe Vrellë. Pasi përfunduan sulmet ushtarët dhe
paramilitarët filluan ta zbrazin fshatin nga popullsia civile. Në Studenicë kishte shumë
refugjatë të ardhur nga fshatra të tjera ,popullsia u detyruan të nisen në drejtim të maleve të
larta në kufi me malin e Zi.Personi më i moshuar i familjes sonë Haxhi Sali Zeqiri(84) u
detyrua të shpërngulet për në Studenicë ,shkas për vrasjet e shumta që ndodhën në familjen
tonë sipas meje . mund të merrej fakti se unë isha pjesëtarë i UҪK-ës paramilitarët dhe
ushtarët serbë të përfshirë në këtë aksion neve na njihnin shumë mire ,një prej tyre ishte Raqa
Baqkoviq –pjesëtarë shumë aktivë në shpërnguljen e popullatës civile.
Më 26 qershor 1999,atëherë kur u ktheva në fshat vërehej mungesë e shumë fshatrave
.Unë dhe të tjerët dëgjuam se pusi në Studenicë është shkatërruar me mjete eksplozive
,dyshohej se trupat e personave që mungonin mund të gjenden në pus të hedhur,para se të
shpërthej eksplozivi. Filluam të gërmonim dhe në fund të pusit vërejtëm trupa të mbytur .Kur
filluam nxjerrjen e kufomave preent ishin shumë familjarë të viktimave KFOR-I Italian,një
organizatë ndërkombëtare e të tjerë.
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“Unë quhem Rahime Lipaj jam bashkëshortja e Enver Lipaj t, historinë e të cilit e dëgjuam
.Për herë të pare dëgjova se çka ka ndodhur këtu .Me t`u kthyer nga kampi i qëndrimit në
Durrës të Shqipërisë ,pasi u informuam se dy vajzat tona dhe shumë anëtarë të tjerë të
familjes sonë gjenden të vrarë në puse ,jeta ime u bë shumë e vështirë .Katër persona me të
afërm te familjes ishin të vrarë dhe të hedhur në pus,për mua ishte e tmerrshme dhe plotësisht
e e pakuptimtë.. Edhe pse kaluan dy vite nga kjo që ndodhi unë pandërprerë , përjetoj çdo ditë
trauma psikike .
Menjeherë pasi u zbuluan vrasjet shumë qytetarë na ngushëlluan për humbjen tonë.
Mirëpo përveç fjalëve dhe kurajës askush nuk na afroi sqarim lidhur me ngjarjen tragjke .
Mua mu dashtë të punojë në profesionin tim- mësuese e shkollës edhe pse nuk sha në gjendje
të mire psikike para së gjithash ,qëllimi m ishte që t`I krijoj mundësi shkollimi djalit tone në
universitetin e Prishtinës .Fëmijët që unë u jap mësim janë moshatarë të vajzave të mija
,shumë shpesh ndodhë që të më humbë forca për punë në shkollën ku jam mësues.

Tabela përkujtimore në Kamenicë ,emrat e viktimave të gjetura në puse , përveç Nezirit dhe
Fatimes . Në pus u gjet edhe Hatemane Mehaj e cila nuk është në këtë pllakë.
(Fotot: Josef Martinsen.)

16 PRLLI NË GLLANASELLË
Më 16 prill në orën tetë të mengjesit erdhën ushtria dhe paramilitarët serbë në shtëpnë
e Tahir Topallës ,tregoi nipi i tij Labinoti , dëshmitarë ocular së bashku me 200 banorë të
fshatit të tubuar me atë rast.
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“ Tahiri u detyrua të dal nga shtëpia e tij ,të pamurit dhe të degjuarit e kshte të dobësuar .
Nuk mund të ecte shpejt, një polic e shtyri dhe ai u rrëzua menjëherë . I ndihmova gjyshit tim
të qohej në këmbë , me t`u çuar në këmbë gjyshi im I mësho policit I cili e kshte rrëzuar më
parë. Polici i zemrëruar së tepërmi me kallashnikovën e tij i mëshoi gjyshit tim disa here në
gjoks . Ne ketë rast gjyshi im u rrëzua nga e shtyra policit ,policia i detyroi fshatarët që të
largohen nga vendi i ngjarjes . Gjëja e fundit që pashë ishte se gjyshi im u rrethua nga shumë
policë, ne u larguam po qartë dëgjohej e rrahura e gjyshit ndonëse ai ishte shtrirë . Në fund u
dëgjua një e shtimë zjarri çka do të thotë edhe fundi jetës së gjyshit tim. Kështu përfundoi
rrëfimi i trishtuar nipi i Tahir Topallës –Labinot Topalla. Gjatë këtij operacioni pothuajse u
dogjën të gjithë shtëpitë ,ndërsa populli u detyrua t`a braktisë fshatin .
Enver Topalla (46 vjeçarë) – mashkull i familjes Topilla, më herët kishte qenë anëtar i
UÇK-së , UÇK -ja e kishte bazën e vet jo shumë larg fshati t për të cilin u bë fjalë .
Enveri vazhdon rrëfmin e tij “ U vranë shumë njerëz për rreth kufomës së babait tim .
Kufomat qëndruan aty për shumë ditë, babai im u hodh në pus . Pas një kohe erdhën serbët , i
morën kufomat ,nga ajo ditë nuk dihej ku janë ato. Thjeshtë kufomat u zhdukën, shumë familje
shkojnë në fshat në varrezat e zbrazura edhe pse asnjë kufomë nuk u gjet aty kurrë më .
Tahiri u nxor nga pusi ë qershor 1999, trupi I tij kishte qëndruar në pus më se 4 muaj .
Në vend të ngjarjes ishte një përfaqësues kryqit të Kuq , një gazetarë francezë dhe një
përfaqësues i organizatës për të drejtat e njeriut . Tahir Topalli ishte lindur më 1916 ,shkollën
e mesme e kishte kryer në Maqedoni, Topalli kishte 8 fëmijë ,dy djem dhe gjashtë vajza.
Tahir Topalla ,i lindur me 1916
Tahir Topalla ishte i martuar me .Shefkije e bija e
Shaban Polluzhës , i njohur si udhëheqës i ushtrisë gjatë
luftës së – II - botërore. Tahir Topalli punonte ne
stacionin hekurudhor në Drenas ,ishte anëtarë I NDSH –
në Kosovë- i burgosur dhe i dënuar me 20 vjetë burg nga
shteti komunist jugosllvë. Shtatë vite i kaloi në burg dhe
një vit izolim në Kralevë të Serbisë , u lirua por pa të
drejtë angazhimi politik. Edhe femijëve të shtëpisë iu
muar e drejta për shkollim,sa here që në Jugosllavi
kishte vizita te personaliteteve të jashtme ai ishte i
detyruar të izolohej në shtëpi si person i rrezikshëm ..

16 PRILLI NË KUQICË
Nga Mitrovica në drejtim të jug-perëndimit,gjatë ditëve 12- 18 prill , shumë shqiptarë të
Kosovës u drejtuan të shëprngulen në drejtim të Shqipërisë dhe Malit të Zi për t`iu bashkangjitur
kolonës së refugjatëve . Bombardimi në Serbi ishte shumë intensive por pa efekt sa i përket
spastrimit etnik të Kosovës që tani ishte me dimension dramatik. Më tepër se 100.000 shqiptarë
ishin shpërngulje e sipër . Kishte skema të pa përshkruara, të rinj, gra e burra të moshuar, të
veshur me rroba të holla nën kërcënimin e batakçinjve serb në kolona të gjata ,ecnin të kërrusur e
të dëmtuar nga lodhja e etja- njëkohësisht . Kështu realizohej aksioni I quajtur me emrin”
Operacioni i patkoit “. Sevdail Murati – rrefen se çka ndodhi me familjen e tij.
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” Unë quhem Sevdail Murati, isha vetëm 15 vjeçarë kur babai im Ukshin Murati 46 vjeçarë ,
vëllai im Mentor Murati 22 vjeçarë u vranë nga serbët kur n`a detyruan t`i bashkëngjitemi
kolonës së gjatë që kalonte andej banesës sonë . Kur arritëm në Klinë në jug të Kuçics
paramilitarët na komanduan të ndalemi , erdhën kah unë dhe vëllai im, na pyetën se ku ishte
babai ynë dhe na kërkuan të holla .U përgjigjëm se nuk e dimë ku ishte babai dhe se nuk kemi
të holla . Vazhdum të ecim bë kolonë . Pas dy minutash erdhën dy ushtarë serbë ,e morrën
vëllain tm që t`iu tregonte se ku gjendej babai ? Kur ju afruam një grupi tjetër refugjatësh në
mesin e tyre e pashë babain tonë , ushtarët e detyruan t`iu tregoj se cili ishte babai ynë . Ata
e morrën babain dhe vëllaun ndvrsa mua më liruan , unë vazhdova rrugën bashkë me
kolonën e refugjatëve . Më vonë përsëri u ndal për në Shqipëri ,ushtarët serbë filluan të
qeshin me zë të lartë e me ironi thanë ”Rruga e mbarë , e kalofshi mirë në Shqipëri ”.
Gjatë tërë kohës kërkoja babain dhe villain tim por pa sukses. I pyeta njerëzit në grup se
mos i kishin parë por askush nuk mund të më ndihmonte mua.

Ismail Kosumi në
aksion të
nxjerrjes së
kufomave nga
puset.
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Ismail Kosumi në aksion të nxjerrjes së kufomave nga puset 2.

KFOR-i Francez ishte prezent në
nxjerrjen e kufomave të Ukshin e
Mentor Muratit
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Prej majtas Ukshin Murati (49 vjeçarë) dhe Mentor Murati (22 vjeçarë)
Unë e vazhdova rrugën për në Shqipëri se bashku me shumë refugjatë të tjerë . Pasi u kthyem
në Kosovë më 21 Korrik 1999, mësuam se çka ndodhi me babain dhe vëllain tim. Ata u
mbytën dhe hodhën në pus në fshatin Kuçicë , gjatë vrasjes së tyre nuk ishte asnjë
dëshmitarë , trupi i babait tim u nxorr nga pusi më 30 korrik 1999 nga Ismail Kosumi. Trupi
i vëllait tim u nxor nga pusi në ditë më pare(29 korrik 1999). Dy vite më vonë , në korrik e
gusht 2001 dikush nga familjarët tone e lexoi një artikull të shkruar në ”Kohën ditore”
1CTY ( Tribuna Brutale kriminale për Jugosllavinë).
Dhe hulumtimet që u bënë në Klinë. Në artikull shkruhej se një grua Hyle Selimi dhe
i biri i saj Sami Selimi ishin dëshmitarë kur serbët i vranë babain dhe vëllain tim dhe i
hodhën në një pus. Më vonë u nxorën trupat e tyre dhe u identifukuan nga banorët e rrethinës

17 PRILLI NË POKLEKUN E VJETËR
Java e pashkëve u krye dy javë më herët , Papa u lut për paqe për përfundimin e luftës
në Jugosllavinë e vjetër. Por forcat e Millosheviqit vazhdonin shkatërrimin total në Kosovë , u
bënë gati tri javë nga koha kur NATO-ja e fillo bombardimin kundër serbëve edhe në Kosovë
. Në ndërkohë nuk u qëlluan shumë vende ushtarake në Kosovë , bombardimet më tepër
bëheshin në Serbi dhe në Mal të Zi kundër infrastrukturës serbe .Sekretari gjenereal i
NATO-s ambasadori Sergio Balanzine , para disa ditësh i vizitoi kampet e refugjatëve të
ngritura në Shqipëri dhe në Maqedoni .Njëqind mijë qv tani u përzunë nga Kosova , lindën
probleme të mëdha për shtetet fqinje e kohë pas kohe edhe për Evropen Perendimore , sepse
duhej tërhequr refugjatë nga Shqipëria dhe Maqedonia për tu lehtësuar gjendjen e tyre .
Sekretari gjeneral i NATO-s Javier Solana dhe shefi i forcave të NATO-s Wesley
Clark me arsye ishin shumë të preokupuar , NATO-ja nuk ishte në gjendje t`i ndaloj sulmet
që ju bënin popullsisë civile . Në Bruksel , në konferencat e shtypit , shumë herë përseriteshin
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gjërat e njëjta: shkatërrimi dhe stopimi i veprimeve të forcave ushtarake, para militare dhe
policies në spastrimin etnik në Kosovë NATO-ja nuk i kishte menduar mirë kushtet
atmosferike të cilat ishin shumë variabile. Aeroplanët bombardues nuk ishin në gjendje t’i
identifikojnë caqet e tyre në mijëra metra lartësi, në vranësira të shpeshta që shtriheshin mes
aeroplanëve e caqeve të sulmeve. Forcat me të madha botërore ende nuk kishin vendosur
përdorimin e aeroplanëve Apaçi të cilët SHBA, i kishte në Gjermani.Shtetet Evropiane e
miratuan propozimin e Wesly Clark-ut që të përdoren e tyre, shefi ushtarak amerikan Dennis
Remer e bllokonte përdorimin e aerolpanëve përkatës. Një pjesë ushtarake e politike e
NATO-s nuk ishte e pëlqimit për zgjerimin e caqeve të tjera për bombardimin në Serbi. Në
ketë aspak Wsly Clark kishte probleme të mëdha, ndonëse zgjerimi bombardimeve do t’I
bënte presion Millosheviqit që t zmvraset nga politika e tij agresive. Presidenti francez ishte
këmbëngulës që mos të sulmohet popullata civile. Udhëheqësia ushtarake serbe tregoi pjekuri
të madhe për shpëtimin e forcave të veta ushtarake. Raportet dhe materialet e rënda ushtarake
(mendohet në armatimin e rëndë) ishin të shpërndara në tërë territorn e Kosovës.
Pokleku i vjetër është fshat që gjendet shtrirë në qendër të Kosovës. Rrugë kryesore që
kalon prej Prishtinës në Pejë vijëzohet për rreth këtij fshati. Në dalje të fshatit është fabrika e
Feronikelit.Aty pari kalon edhe hekurudha që te shpie në Klinë e pastaj në Fushë Kosovë. Në
pjesën lindore të fshatit gjendet një pyll shumë lartë i cili në këtë kohë u përdor si vend
mbrojtje e mirë e disa qindra banorëve të Poklekut të vjetër dhe fshatarëve për rreth.Shumica
e fshatarëve gjendeshin në pyll pëe me tepër se një muaj. Gjendja ishte kriitike,sidomos për
familjet me fëmijë të vegjël. Moti ishte shumë i vështirë.Për m tepër se tri javë të reshuarat e
shiut ishin të pandëerprera gjatë tërë kohës. Në pjesën lindore të fshatit gjendet një pyll jo
shumë i lartë i cili në këtë kohë u përdor si vend mbrojtje i mire e disa qindra banorëve të
Poklekut të vjetër dhe fshatarëve për rreth. Shumica e fshatarëve gjendeshin në pyll për me
tepër se një muaj. Gjendja ishte kritike, sidomos për familjet me fëmijë të vegjël , mot ishte
shumë i vështirë, për me tepër se tri javë të reshurat e shiut ishin të pandërprera gjatë tërë
kohës.
E premte, 16 prilli në mbrëmje, forca te mëdha serbe, ushtria bashkë me policinë special dhe
me grupet paramilitare filluan një offensive të pamëshirshme në pyll . Vranësirat shtroheshin
shumë ulët, binte shi pandërprerë, refugjatët e detyruan tëzbresin në Gllarevë rreth rrugës
hekurudhore nga fshati Zabelë i Ulët, Korrotica e Ulët, Korrotic e Epërme , Vasailevë,
Dobroshec dhe Grabovc.E tërë familje e Fadil Muqollit, 14 anëtarë u detyruan ta braktisin
pyllin , bashkë me ta ishte edhe shkrimtar dhe poeti shume njohur për fëmijët Ymer Elshani
dhe e ëma e tij Naile Elshani. Familja Elshani para disa ditësh u detyruan nnga serbët që të
largohet nga fshati ku banonin. E terë kolona e refugjatëve ishte e shtrënguar me dhunë të
ecin në drejtim të statcionit hekurudhorë në Gllogovc. Sapo filloi të agoi mëngjesi nga serbët
përnjëherë u dha urdhër që të ndalen aty ku janë deri në urdhrn tjetër. Por ja dëshmitë e një
qytetari.
“Unë quhem Hysen Klina (60 vjeqarë) banoj në Poklekun e Vjetër, po është e vërtet se në
Poklekun e Vjetër ndodhen gjëra trishtuese në prill të vitit 1999. Më së par n’a rrethuan
ushtarët, paramlitarët e policët serbë.
Pastaj n’a detyruan të ecim deri në statcionin dekurudhor në Gllogovc. Dhe posa arritëm në
Gllogovc policët thane se duhet te kthehemi në Poklekun e Vjetër, shumë familje gjetën
strehim në shtëpinë e Sinan Muqollit. Atë natë gjatë tërë natës ra shi, ne provuam t’I thanim
rrobat në shtëpinë e Sinanit, qëndruam prej ores 9 të mëngjesit deri në orën 5 të pasditës,kur
me rrëmbim erdhën policia dhe na detyruan të dalim jashtë shtëpive.Në oboorin e kësaj
shtëpie të gjithë meshkujt I ndanë nga grupi, na kontrolluan një nga një.Pastaj na urdheruan
që prapë të kthehemi në shtëpi , një polic hyri nga Brenda dhe e urdhëroi Ymer Elshanin dhe
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Sinan Muqollin të dalin jashtë me duar të lidhura në kokë, pas një kohe shumë të shkurtër
dëgjuam të shtëna armësh me ç`rast u vranë që të dy së bashku.Nga të shtënat fëmijët
fillauan të qanin,thuajse shpirtërisht e ndien vrasjen e poetit të tyre Ymer Elshanin. Një polic
hapi derën, policia filloi të qelloi Brenda me armë zjarri, përsëri policia e hapi derën dhe në
atë rast hodhi disa granata dore në mesin e grave dhe fëmijëve .Mua mu duk se ishte vetëm
një granat,nuk jam I sigurt, isha I paralizuar. Pasi eksplodoi granata policia prapë hyri
Brenda dhe filloi të shtijë me armë zjarri në drejtim tonin. Mua më plagosi papritmas e
dëgjova një zë nga jashtë,, Ndalo mjaft më “.Polici u përgjigj se kanë mbetur edhe disa të
gjallë ende. Ai shtiju me armë zjarri, derisa nuk pa më duke lëvizur. Atëherë doli nga
shtëpia,disa nga ne që mbijetuam këto te shtëna pas një kohe u ngjitëm në katin e dytë ,nga
dritaret pamë se disa shtëpve iu kishin vu zjarrin .Ramadani dhe Lumnije Muqolli me dy
fëmijet e vegjel shkuan në një shtëpi tjetër , unë së bashku me Ramadanin shkuam në stallë më
saktë në tavanin e kësaj stalle .Pas pak pamë se dy polce u kthyen prapë.Ne nuk pamë
saksishtë qfarë ndodhi ,por pamë se asaj shëpie me shumë te vdekur edhe me të plagosur I vu
zjarri.Ramadani mua më tha ,, shtëpia prej të ciles ne ikëm po digjet”.në këtë masakër
viktima ishin antarët e familjes sinani, Halil llmja dhe Rrahmani. Këto familje I humbën 33
antar, edhe familja e Ymer Elshant,perveq e bija e tij u vranë.Më vonë u vranë edhe antaret e
familjve, Ramadani,Muqoll,Saraqa dhe Hoxha. Unë mund të desgnih se krimi me armë zjarri
I beri duke perduru edhe granata dore si dhe djegie te shtepive të ketyre familjarve ishe dhe
një e vertet shum e hidhur Më Vonë serbet I vuanë zjarrin edhe shtpive te tjera te mbetura.
Nuk I dijë emrat e atyre policëve Kurrë më pare nuk I kam pare.

Naile Grajçevci Elshani , e lindur më 1925. Nana e Ymer
Elshanit. Nuk ishte e arsimuar..

Sala Muqolli (50 vjeçare) Ishte amvise. Në kohën e fundit
paciente në psikiatri..
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Halim Klina (60 vjeçar) – me profesion bujkë.

Sinan Muqolli (54 vjeç)- me profesion ishte muratorë.

Ymer Elshani (51 vjeçar) – I njohur si shkrimëtarë për
fëmije. Kishte botuar vepra të shumta për fëmijë. Me proza
dhe poezi , tregime, romane, drama, në vitet 1967-1989.Në
vitin 2003 Ministria e Kulturës e shpërbleu me çmimi special
vjetorë. Shkollën e mesme dhe fakultetin filozofik e kreu në
Prishtinë. Në vitin 1975 e kreu shërbimin ushtarak në
Novisad. Më vonë ishte drejtor i shkollës së mesme –
gjimnazi në Gllogovc prej nga serbët e larguan nga ky post.
Gjatë vitit 1990 punoj si mësimdhënës në kushtet e sistemit
paralel të arsimit. Ymeri kishte 4 djem dhe një vajzë. Djemtë
iu vranë në vrasjen masive prej 52 vetash për të cilën folën
më përpara. Vajza jeton në SHBA.
Fadil Muqolli- pjesëmarrës dëshmitarë i plagës së serbëve kundër shqiparëve ndodhur në
hekurudhë tregon.
Më 17 prill 1999 babai im Sinan Muqolli (54 vjeqarë) së bashku me famljen time u
zunë rob nga serbët. Nga polica serbe u detyruan të shkojnë në drejtim të staconit të trenit,
por më pasta j quan në shtëpin e babt tim në Poklekun e Vjetër. Ne shtëpinë babit gjthsej ishin
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rreth 60 persona. Të gjthë ishin te largur deri në palcë. Provuan t’I thajnë rrobat, pas ditë
reth ores 17 policët prapë u kthyen në shtëpinë e babit tim. Së bashku me Ymer Elshanin e
nxorrën edhe babin tim jashtë dhe që të dytë I vranë dhe pastaj I hodhën në pusin Ilaz
Muqollit. Policia kreu masakër të vërtetë në të cilin u vranë rreth 60 persona që ishin në atë
shtëpi siq tregoi Hysen Klina. Në mesin e të masakruarve ishte nëna ime, bashkëshortja ime
së bashku me 4 fëmijët tone, në ketë grup të vrarë ishin edhe 4 motrat e mia, bashkësshortja e
vëllaut tim me dy fëmijët e tyre. E tërë familja ime u masakrua në këtë mënyrë vrastare të
bërë nga serbët.
Përveç posit në të cilin u hodhën të vrarë Ymer Elshani dhe babai imë, të hedhur në
puse të tjera (3 sosh) u gjetën edhe Sala Muqolli ( 50 vjeq) Halim Klina ( 60 vjeç) si edhe
nëna e Ymer Elshanit , Naile Elshani ( 75 vjeç) në trupin e saj ishin të vendosura dy blloka të
betonit.Hysen Gorani invalid 85 vjeçar u vra në Poklekun e vogël, trupi tij u gjet në një stallë
në Vasilevë?
Masakra ndaj familjes Muqolli u krye nga polivia serbe së bashku me ushtarët dhe
paramilitarët. Në ketë masakër morën pjesë edhe disa rus thekson Fadil Muqolli. Në krye të
aksionit në fjalë ishte udhëheqësi policor me nofkën,,LLutka”, nga kieva, emri i tij i vërtetë
ishte Pavle- shef këtij reparti. Në Krijevë erdhi në vitin 1990 dhe qëndroi derisa u tërhoqën
në vitin 1999.

Përmendorja e 52 e viktimave që u vranë me plumba me eksplozivë dhe në fund u dogjën
(Foto: Cheryl Johnson)
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17 PRILLI NË QIREZ
Koshiqi është fshat me lartësi të theksuar mbidetare që gjendet në qendër të Kosovës
në lartësitë e saj. Ky fshat është larg nga rrugët kryesore Mitrovicë-Prishtinë,SkenderajGllogovcc. Në ketë pjesë malore viktimat kryesore ishin femrat, bota femërore shqiptare u
tortuan u keqtrajtuan seksualisht dhe më ne fund u vranë dhe u hodhën në pus njëra pas
tjetrës. Ja dëshmitë.
“Unë quhem Qazim Dibrani, jetoj në Koshiq. Katër anëtarë t’familjes sime u masakruan, Ato
janë nëna ime Miradije Dibrani (50 vjeç) dhe tri motrat e mija : Antigona Dibrani( 20 vjeçe)
Bukurije Dibrani (22 vjeçe) dhe Mirishahe Dibrani(17 vjeçe) .Më 17 Prill 1999 në Koshiq
erdhën ushtarët dhe paramilitarët serbë,i morën rob 24 persona nga fshati ynë.Këta persona
u dërguan në Qirez,cilët u maltretuan dhe më në fund i vranë dhe i hudhën ne pus
“Unë quhem Hajrije XHema nga fshati Koshiq ,njëra nga tetë viktimat e fshatit ishte vajza
Zamire XHEMA (20 Vje are),Unë jam dëshmitare e gjallë për atë që ndodhi ngase isha së
bashku me Zamirën.Ushtarët serbe e morën grupin prej 24 anëtarësh ,në mesine tyre edhe
Zamirja, bija ime ,Të gjthëve na detyruan të shkojmë në Qirez, në Qirez na mbyllën në një
stallë, aty gjindeshin edhe paramilitarët serbë. Paramlitarët serbë I morën vajzat tona një
nga një .Brenda mbanin 25-30. Kura to ktheheshin ishin shumë të frikësuara ,nuk flisnin asgjë
.Rojtarët në stallë ishin prezentë, por ne e kuptuam se ato u dhunuan dhe u keqtrajtuan
seksualisht
.
Paramilitarët serbë herën tjetër i morën pesë vajzat tona dhe tri më të moshuara , i mbyllën
në stallë me një derë të hekurit . Ne u frikësuam shumë ku edhe menjëherë dëgjuam të shtëna
armësh . Menduam se tani është radha jonë ,sigurisht do të ndezin stallën bashkë me ne?
“Unë quhem Sevdije Zymberi jetoj në Koshiq ,vajza ime ishte ne grupin prej 24 personave që
u morën.Më vonë bija ime dhe 7 femra të tjera u masakruan dhe u mbytën, e pastaj u hodhën
në pus. Në fshatin tone 14 fëmijë janë pa prindër prej gjithsej 382 banorëve.
Numri i të vrarëve është 24 , prej tyre janë 14 femra , një mashkull është i zhdukur.
Mirëdita quhej një femër e cila bashkëpunonte me serbët . Ajo fliste shqip përafërsisht ishte
24 vjeçare . Kur e pamë për herë të pare ishte në uniformë të UҪK-së por atë ditë kur u
dhunuan dhe u vranë tetë femra ajo ishte e veshur me rroba civile.

Lumnije Zymberi(20 vjeçare )
Viktima e puseve në Qires u morën nga ICTY-dëshmi kundër Millosheviqit.

75

18 PRILLI NË BELLOPOJË
Të dielën e 18 prillit,bombardimet nga NATO-ja kanë hyrë në javën e katërt.Fuqitë
Evropiane filluan të diskutojnë pushimin e bombardimeve me qëllim që Millosheviqit t`i epet
një mundësi për ndërprerjen e spastrimit etnik ,ky skenar ishte trishtues për gjeneralin Clark
dhe sekretarin gjeneral të NATO-s Javier Solana .Ndërprerja eventuale e bombardimeve do t`i
shkatërronte të arriturat e deritanishme të NATO-s,ndërsa do t`i epte shumë shans të madhe
regjimit të Millosheviqit në spastrimin etnik të Kosovës .
Në fshatin Bellopojë edhe në këtë të diele u kryen disa vrasje në pus. Hajdin
Hajdini(65 vjeçarë) dhe Rexhep Hajdini _(80 vjeçarë) u gjetën të vrarë në pus në oborrin e
Hajdinit me 18 qershor 1999,tregon Naile Hajdini e veja e Hajdin Hajdinit .
“Më 18 prill 1999 në ora 9 të mëngjesit erdhën forcat paramilitare në shtëpinë tone , derën
e shtëpisë e thyen me sëpatë . Fytyrat kishin të ngjyrosura me ngjyrë të zezë ,shumë prej tyre
kishin edhe bajoneta. Ku ata hynë brenda në shtëpinë tonë shtien me armë zjarri me ç`rast u
mbyt bashkëshorti im Hajdini si dhe vëllai i tij Rexhepi .Kur
provova të ikë edhe mua më qëlluan me armë zjarri ,më goditen ë krah dhe në shpinë duke
qenë e sigurt se dhe unë do të vdes.Më vonë erdhi vajza ime Hasimja dhe me mund të madh
më dërgoi në fshatin fqinjë .
Hazit Hajdini djali I Rexhep Hajdinit tregoi se pasi u kthyen në fshat pas dy muajve i gjeti
trupat e të atit dhe xhaxhait të tij në pus . Personi I tretë i vrarë në afërsi të këtij pusi ishte
Muharrem Hajdini ,Hazir Hajdini më tutje tregon se në një mur të shtëpisë së tyre ishin të
shkruar tre emra serb . Që të tre të vrarët ishin vorrosur në afërsi të shtëpisë së tyre.

18 PRILLI NË SAVROVË
Jakup Hysen Kurtishaj nga Grejkoci i Suharekës po i mbushte 64 vjet në qershor të
vitit 1999, trupi i tij u gjet në një pus në Savrorë nga Sefedin Zogaj . Jakup u varros në këtë
fshat pasi që forcat serbe akoma ishin duke i detyruar fshatarët dhe të tjerët të arratisen jashtë
Kosovës . Sipas të gjitha gjasave nuk kishte shumë ditë më herët që ishte vrarë . Dokumentet
e identifikimit u gjetën në trup të tij ende mund të lexoheshin . Jakupi ishte beqar dhe kishte
qenë I punësuar në perëndim . Në vitin 1998 u kthye në shtëpi për ti ndihmuar familjes së tij
.Jakupi ishte së bashku me Milazim Gashin kur e sumuan nga serbët në Savrorvë. Jakupi u
kthye në shtëpinë e tij me qellim qe ti ndihmojë anëtarët e familjes nga serbët ngase ata
vazhdimisht I maltretonin banorët e këtij rrethi.
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Jakup Hysen Kurtishaj ,i lindur me
21 Qershor 1935 i martuar dhe jetoj
një kohë të gjatë në Perëndim.

21 PRILLI NË DGRAGAQINË
Dragaqina është fshat i vogël në komunën e Suharekës ,shtrihet përafërsisht 7
kilometra larg rrugës kryesore në drejtim të një pylli të dendur. Rrethina është kultivuese
shumë e mirë e pemëtarisë .Vreshtat janë shumë të perdorura ku kultivohet shumë e përdoret
toka punuese është e parcializuar zakonisht në 10 deri ne 50. Nuk ishte lehtë të të
infromohemi se çka ndodhi saktësisht më 24 prill 1999 . Personalisht munda t`a kuptoj
,qytetarët ishin të rezervuar edhe të frikësuar të tregonin realitetin se ç`ndodhi atë ditë më 24
prill 99 aq më pak në prezencën e të tjerëve . Por megjithatë ne dëgjuam :
Me 5 prill pas dite vonë , policia dhe ushtria erdhi në fshatin tone . Ata e rrethuan tërë
fshatin ,fshati ynë përafërsisht ka 300 banorë . Ardhacakët (ushtria dhe policia serbe)
kërkonin banorët e fshatit por nuk i gjenin . Kjo ngase banorët e fshatit në ndërkohë u
informuan se, sipas të gjitha gjasave ,fshati ynë sot do të sulmohet nga ushtarët u shpërndanë
në terren dhe u fshehën. Ushtarët dhe të tjerët pastaj filluan t`i gjurmojnë dhe t`i dhe i
plaçkitën gjërat me vlerë nëpër shtëpi . Më vonë filluan djegien e shtëpive tona, kështu
vazhdoi dhe ditën e nesërme deri vonë pasdite . Në orën 23:00 më 6 prill , një grup i të
rinjëve u kthye në fshat për të pare se a mos ishin larguar nga fshati forcat ushtarake serbe.
Meqë s`pati ushtarë në fshat –fshatarët u kthyen në shtëpitë e dëmtuara nga zjarri . Një
numër i madhë i qytetarëve filloi të shpërngulej në drejtim të Maqedonisë dhe Shqpërisë ,Disa
meshkuj të moshuar dhe gra e fëmijë mbetën në fshatin e tyre “.
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Me 21 prill 1999 ra një shi i madh, pak pas ores 12, në mesditë vërejtëm se policia e kishte
rrethuar fshatin , tregon Shefqet Trolli “ njëmbëdhjetë fshatarë ishin fshehur rreth lumit .
Ndër të fshehur më shumë ishin gra dhe fëmjë . Ky strehim për rreth lumi u bë ngase flitej
se fshatarët për rreth kishin përjetuar sulmin e ushtrisë dhe policisë serbe .
Prandaj duhej fshehur duke kërkuar strehim rreth lumit .Ky grup I njerëzve u vërejt
nga serbët vendas . U detyruam që të ktheheshim në fshat në drejtim të vetmit pus.
Njëmbëdhjetë meshkuj u ndanë nga grupi ku kishte grad he fëmijë përveç atyre të strehuar
për rreth lumit. U mbyllën në një oborr të një shtëpie afër posit. Pas pak kohe grate dëgjuan
zëra të trishtuar nga ky oborr .Me sa duket këta burra u torturuan dhe u rrahën pamëshirë ,
ajo që ndodhië më vonë ishte e pa përshkruar –tregon Fetije Trollin e takuam në qenër të
Suharekës . Ishte shpërngulur nga fshati pasi që serbët ia kshin mbytur bashkëshortin.
Fetija vazhdon tregimin se si dhe çka ndodhi” Të gjithë meshkujt ishin afruar afër posit
,policët kërkonin të holla dhe gjëra me vlerë nga femrat. Të gjithë meshkujt ishin maltretuar
pa mëshirë . Sherifi,burri i saj e kishte një plagë në fytyrë . Dukej sikur e tërë nofulla i kishte
dalë jashtë fytyrës . Muzgu filloi të bie ,ndërsa skena e re ishte në dukje .Nuk shte e lehtë për
personat të tregonin se si të afërmit e tyre ishin hedhur në pus të thellë 25 m –me një pompë
të ujit në mes. Policët serbë iu kishin thënë se nëse mund të zbresin deri në fund të posit e të
ngrihet prapë lartë nuk do ti mbysnin.Të gjithë burrat filluan të zbresin poshtë . Kur i fundit
hyri në pus policët filluan të shtinë me armë zjarri e pastaj hodhën mbi shumë gurë.Kështu
përfundoi fjalën e vet dëshmitarja Fetije Trolli.
Me fjalë të tjera këta u varosën të gjallë ,femrat dhe fëmijët i detyruan të shpërngulen për në
Shqipëri dhe Mal të Zi dhe Shqipëri . Pas largimit të forcave serbe ata u kthyen në vatrat e
veta . KFOR-i gjerman u kontaktua nga populli dhe erdhi në vend të ngarjes . Fshatarët e
hapen pusin, u vërtetua se kishin planifikuar shkatërrimi e posit me eksploziv . U gjetën
granata dhe eksploziv mbi trupat e viktimave por të pa aktivizuara . Pas pastrimit të pusit nga
granata u nxorën trupat e personave nga pusi. Kjo u krye pasi pusi u pastrua nga uji. Përveç
atyre personave të permendur më parë ,në pus u gjetën trupat edhe të këtyre viktimave:
Haki Trolli i lindur me 1943
Azem Trolli i lindur me 1939
Jahir Trolli i lindur me 1936
Jusuf Trolli i lindur me 1934

Shahin Trolli i lindur me 1917. Ishte bujk.
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Ymer Trolli u lind në vitin 1908
Nazif Trolli

Nezir Hazir Kurtishi. U lind me 1950 në Duhël .
Ai punoi në fabrikën e gomave ,Ballkan. Ai kishte katër
djem dhe dy vajza.

Në të majtë Ukë Trolli,u lind me 1927 dhe ishte me profesion bujk Sjedi Trolli ,i vëllai i Ukës
u lind me 1928poashtu edhe ky ishte bujk.
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26 PRILLI NË NERODIMEN E ULËT
Nerodimja e ulët shtrihej jo shumë kilometra në perëndim të Ferizajt. Rruga kryesore
Ferizaj-Prishtinë kalon afër këtij fshati . Kufiri i Maqedonisë është vetëm 45’ vozitje
Nerodimja është fshat me tokë shumë pjellore si dhe e gjithë rrethina e saj .Ferizaj është
qendër me rendësi në Kosovë Ka infrastrukturë të mirë ,hekurudha për në Maqedoni kalon
mes-përmes Ferizajt
Ky rreth gjendet në mes të Prshtinës dhe Maqedonisë . Lidhet mes veti nga të gjitha
anët edhe në lindje edhe në perëndim. Ushtria serbe,paramilitarët dhe policia , ishin
shpërndarë në terren për t’i kryer aksionet e tyre të planifikuara kundër popullatës . Kur unë
e vizitova Nerodimen takova dy djem të moshës 15-16 vjearw që dinin nga pak të flisnin
norvegjisht .Ata treguan se ishin të detyruar të shpërngulen në Norvegji gjatë kohës kur
luftohej në Kosovë.
Me 23 prll 1999 në Uashington u kremtua 50 vjetori I themelimit të NATO-s . Në të
njetën kohë mbahej mbledhja kryesore e shteteve të NATO-s me ç`rast u zgjodh udhëheqësia
.Mbledhja nuk rrjedhi ashtu siç u mendua . Domestruesit e paqes tashmë kishin filluar të
lëviznin në SHBA ,Evropaë dhe shumë vende të botës , rrugët u mbushën me njerëz të cilët
shprehnin pakënaqësinë e tyre me bombardimet e NATO-s kundër regjimit të Millosheviqit
.Nuk u regjistruan shumë demostrata kundër Millosheviqit i cili për më tepër se 10 vjet
udhëheqi politikën e cila e shkaktoi ato luftëra në Jugosllavi.
Në takimin tim e qytetarët e Nerodimes i dëgjova këto histori :
“Emri im është Isak Sejdiu , jam nga fshati Nerodime e ulët . Njëra prej viktimave ishte nipi
im . Ai ishte vetëm 28 vjeçarë , me 26 prill 1999 fshati ynë u sulmua nga forcat ushtarake
serbe . Nuk kishin zgjidhje tjetër përveç që të largohemi nga fshati . U hodhën granata në
fshat , dhe shtëpia ime u qëllua disa herë për këtë arsye ne nuk guxuam të
Qëndrojmë në fshat . Unë bashkë me Hakiun ecnim në drejtim të maleve . Një natë gjumë e
bëmë në qiellin e hapur ,të nesërmen më 27 prill u morrëm vesh që së bashku , me Hakiun të
shkojmë në fshat për t`i ushqyer kafshët shtëpiake . Unë meqë nuk munda të eci më –mbeta
në pyll dhe e prita tërë ditën Hakiun që të kthehet nga fshat me lajme të reja nga atje. Që nga
fillimi i vitit shqipëtarët u provokuan nga serbët p.sh gjatë natës digjnin stallat me qëllim që
të shpërngulemi nga aty . Në mbrëmje fillova të shqetësohem për Hakiun . Ai duhej të vijë dhe
të na sjell lajme nga fshati .
Haki Sejdiu (38 vjeç).

Pasi që Hakiu nuk u kthye as ditën e nesërme më 28 prill në
vendin e caktuar të takohemi, shkova në fshat për të parë se
çfarë ndodhi .U afrova afër oborrit të shtëpisë pa i vërejtur
ushtarët serbë . Nuk e pashë Hakiun askund ,shtëpia ime dhe
e vëllait ishte e plaçkitur totalisht . Më vonë pasdite i takova
disa fqinjë serbë . Ata më thane se në bazë të disa thashë e
thënave që kem dëgjuar Hakiu është vrarë dje rreth ores 11
nga ushtarët serbë .Situata ishte e tillë se unë më nuk mund
të banoja në shtëpinë time , më vonë shkova tek të afërmit e
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mi ku ishte edhe familja ime .Njv ditë më vonë më 24 prill –shkuam ë Shkup , gjendja jonë
ishte e padurueshme . Më 28 qershor u kthyem nga Shkupi në fshatin tone , disa ditë më vonë
u takova me Avdi Begën ,një shok i Hakiut , ai më tregoi se Hakiun e vranë dhe e hodhën në
një pus afër shtëpisë sonë . Me 9 korrik disa ushtarë qe i takonin UÇK-së e nxorën trupin e
vdekur të Hakiut nga pusi .
Që nga vitit 1997 situata në mes serbëve dhe shqipëtarëve në fshat ishte e pezmatuar .
Serbët e fshatit për një kohë qëndruan në Serbi . Pasi që u kthyen nga Serbia , marrëdhëniet
me ta u prishën totalisht . Prej vitit 1997 të gjithë serbët prej moshës 16 deri 65 vjeçare u
armatosën . Presioni dhe shtypja e tyre ndaj nesh filloi prej kësaj kohe . Nga ky moment ne
më nuk ishim shokë me ta e as ata më me ne nuk ishin shokë me ne . Përnnjëherë më nuk
ishim shokë e as fqinjë të mirë.

30 PRILLI NË VERBOC
Më 29 prill NATO-ja e bombardoi fabrikën e fernoikelit afër Gllogovcit. Arsye e
bombardimeve ishte ngase afër fabrikës ishin të vendosur me qindra ushtarë.
Një natë para bombardimit nga aty u larguan të gjithë ushtarët sikur ta dinin se diçka
do të ndodhë të nesërmen ?
Banka dhe materiali tjetër u skajuan në një tunel jo larg fabrikës . Menjëherë pas
bombardimit ushtarët u kthyen në vend ku idhin tani forcat në rrethinë .
Në të pare filluan sulmet artilerie , e më vonë erdhën në ndihmë edhe njesitë policore
serbe. Ushtarët ishin të organizuar në tri vija njëra pas tjetrës . Vija e ushtarëve e detyronte
popullin në arrati. Ata të cilët provonin të iknin , i zinin si rob lufte nga ushtarët e vijës së dytë
dhe të tretë .
Në mes të Gllogovcit dhe Skenderajt shtrihet fshati Vërboc . Para luftës këtu banonin
rreth 1400 banorë ,gjatë luftës u vranë 60 persona .
Në kohë të luftës erdhën përafërsisht 10.000 refugjatë në rrethinën hapsirë ku
popullsia të jetonte në fshatrat e tyre pasi që Millosheviqi e përdorte makinerinë e tij
ushtarake dhe policore speciale për pastrimin etnik të Kosovës . Por banorët e Verbocit nuk
frikoheshin,këtu edhe edhe ndodhi më e keqja .Nga 1400 banorë u vranë 60 banorë nëntë ,prej
tyre ishin viktima të puseve.
Gjemshir Kastrati me zë të qetë rrëfen historinë e vet .Në familjen e tij ishin 4 vëllezër
dhe 5 motra. Babai, Osmani(58 vjeçar) dhe vëllai Ylberi (14 vjeçar) u bënë viktima të puseve.
Së bashku me Beqir Kastratin (47 vjeçar), Arsim Kastrati (14 vjeçar), Afrim Kastrati (16
vjeçar), Ahmet Dobrën , Zeqir Gashn ,Ramadan Aliqkaj dhe Zenel Islamin .Shpëtimin e
kërkuan nga sulmet artilerie në një pus pa ujë .Ushtarët që përzienin popullsinë nga fshati , e
vërejtën këtë pus të zbrazët dhe njerëzit e fshehur aty . Ushtarët apo policia speciale shtinë
me armë zjarri dhe i vranë që të nëntë personat e fshehur në pus .Gjemshiri është i bindur se
pas kësaj masakre qëndrojnë serbët kosovarë , ngase ishin pa maska dhe merreshin si polici
locale. Pas aksionit të serbëve në rrethinën e Verbocit u dogjën gati të gjitha shtëpitë .
Personat e gjetur në pus janë:
Osman Kastrati (58 vjeç) me shkollën fillore të kryer në Terstenik , me profesion ishte bujk.
Ylber Kastrati (14 vjeç) i biri i Osman Kastratit, ishte vëllai i vogël,,sugar” nxënës i kl. VI të
shkollës fillore në Terstenik .
Afrim Kastrati (16 vjeç) shte nxënës i kl.I të shkollës së mesme.
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Arsim Kastrati(14 vjeç) nxënës I kl .VII të shkollës fillore , ishte fëmija i vetëm i Zeqir
Kastrati .
Beqir Kastrati (47 vjeç) ishte murator i kualifikuar .
Zeqir Gashi i lindur me 1951 , i arduhur nga fshati Qikatovë .
Ahmet Dobra
Ramadan Aliqkaj
Zenel Islami
Për këta tre persona nuk dihej kush janë dhe nga janë . Nuk qe e mundur të verifikohen emrat
gjatë hulumtimeve të mia.

14 MAJ NË UJMIR
Klina pozicionohet në perëndim të Kosovës vetëm gjysmë ore vozitje në drejtim të
lindjes nga Peja e cila shtrihet në drejtim të Malit të Zi . Ushtria serbe ,policia dhe
paramilitarët erdhën në këtë anë si gjithandej në Kosovë me armë të rënda e të lehta, tanked
he me artileri . Unë Brenda me Habib Morinën në Klinë për terrorin që e bënë serbët ndaj
popullit civil në këtë rrethinë . Habib Morina ishte punëtor i komunës së Klinës që merrej me
zbardhjen e fatit të viktimave me anëtarët e familjeve të tyre si dhe me afatin e të zhdukurve .
Dokumentacioni I mbetur u gjet në Klinë pasi qe serbët u larguan nga Kosova dhe zhdukën
dokumentacionin por jo që nuk arritën .E njëjta që ndodhi edhe me dokumentacionin e
arkivave . Inventari u zhduk në terësi NATO-ja vazhdonte bombardimet sipas planit të
caktuar. Regjimi i Millosheviqit shfaqi qëndrueshmëri të madhe dhe kaloi kohë bukur e gjatë
derisa Millosheviqi mendoi se ndoshta duhet dorëzuar gjendeshin në arrati ndërsa NATO-ja
akoma nuk kishte mundësi që ti mbronte shqiptarët nga eksodi dhe nga vrasjet e njerëzve të
pafajshëm. Por cila ishte arsyeja e Millosheviqit që të vazhdojë shpërnguljen e e shqiptarëve
nga trojet e tyre.,derisa Serbia ne këtë luftë humbi shumë njerëz dhe pësoi shumë dame
material vihet pyetja?
Sidomos humbjet e mëdha ishin infrastructure ku do të jenë të domosdoshme dhejtra
vite për ta revitalizuar këtë infrastructure . Ndoshta qëllimi i tij ishte që të hyejë në histori dhe
të shpallet hero kombëtarë serb?
Në Ujmir unë bisedova me familjen e viktimës së puseve afër Ҫabicit :
“Unë quhem Halime Shala , jam e ëma e Faik Shalës (32 vjeç)- viktima e gjetur në një pus
afër Çabicit . Bashkëshorti im u vra nga ushtarët serbë dhe paramiltarët gjatë ofensivës të
pare të serbëve në gusht të vitit 1998.Nuk edi saktësisht se çka ndodhi me Faikun. Ne
qëndruam të fshehur në pyll , ushqimi na u harxhua , prandaj Faiku shkoi në shtëpi për
ushqim ngase me veti kishim disa fëmijë të vegjël, ishte data 14 maj 1999 kur ndodhi shkuarja
e tij në fshat . Më 10 gusht 1999 unë vet shkova ta kërkoja djalin tim në Ҫabiq. Fqiu im Halil
Xhema më siguroi se Faiku është gjetur I vrarë dhe i hedhur në një pus me sa duket kjo shte e
vërtetë . Në rrethinën e Ҫabicit kishin qëndruar forcat ushtarake dhe paramilitare , por kush
saktëssht i kishte kryer sulmet unë nuk e di .
Dhe Halime Shala vazhdoi rrefimin e saj ’t ë gjthë civilët u fshehën që ti shpëtojmë
grate dhe fëmijët nga forcat serbe.Ata u sulmuan në disa tunele pas fshatit tonë. Meshkujt e
familjes sonë gjatë natës shkonin në fshat në shtëpitë e veta për të marr ushqim . Ai ishte
shumë i lodhur por insistoi që të merrte rrugën për në fshat, në shtëpi. Gjatë rrugës u zu nga
forcat serbe , e vranë me plumb dhe e hodhën në pus. Ne e kaluam një muaj e gjysmë jashtv
shtëpive tona në kushte shumë të vështira , gjatë ofensives së pare në vitin 1998 kërkuam
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strehim në Prishtinë ,por e mbyten bashkëshortin tim, e neve na u deshtën të kthehemi në
fshat dhe ta varrosim atë . Gjatë ofensivës së dytë ,gjatë tërë kohës gjendeshin në shtëp, ose
tune lose në pyll ngase bombardimet ishin shumë të fuqishme- perfundoi Halimja.

Faik Shala(32 vjeç) kishte të mbaruar shkollën e mesme në
Klinë. Kishte punuar teknik në fabrikën “Obiliq” u përjashtua
nga puna prej serbëve dhe shkoi në Gjermani të punoi . Në
shtëpi u kthye me qellim që ti ndihmoi familjes pas vrasjes së
babait të tij në vitin 1998.
Familja Shala pati probleme të mëdha pas ofensivës . E tërë pasuria e tyre u plaçkit dhe u dogj
nga serbët . Shtëpitë u shkatërruan, askush nuk iu ofroi ndonjë ndihmë materiale e mjekësore.
Asnjë anëtarë nuk ishte i punësuar.

20 MAJ NË DAMJAN-RRETHINA E HASIT
Damjani shtrihet në Has, vetëm disa kilometra larg kufirit të Shqipërisë. Ushtria serbe
e shkatërroi rrethinën. Familja e Zymber Pnishit nuk mendoi të shpërngult në Shqipëri,
ndonëse popullsia, me dashje e pa dashje u shpërngulen për në Shqipëri, të shtyrë nga terrori
i ushtarëve dhe paramlitarëve serbë. Me qindra mijëra njerëz nga terë anët e morën rrugën për
në Kukës të Shqipërisë. Xhadeja në mes te Gjakovës dhe Prizerenit ishte përplot me
këmbësorë dhe te tjerë, rreth drejtimit për Kukës i cili gjendet vetëm 45 m largësi – vozitje
nga Prizereni, kuptohet nëse ecet normal. Vala e refugjatëve erdhi nga pjesa veri-perëndimore
e Kosovës e quajtur nga Shqiptart Dugagjin, ndërsa ga serbët-Metohija.
Edhe pse NATO- bombardimet vendet e serbëve, trupat ushtarake serbe lirisht
qarkullonin për gjatë kufirit me Shqipërinë. Kishte dy muaj ga fillimi i bombardimieve të
NATOS-s kur Zymber Pnishit dhe familjes se tij i ndodh diç e rendë.
”Unë quhem Hava Pnishi( 72 vjeç) , jetoj në Pnish. Me 15 maj 1999 fshati ynë u rrethua nga
forcat ushtarake serbe. Më duket se ishte e Hëne , serbët na detyruan të largohemi ga fshati.
Të nesërmen u larguam nga fshati dhe e morëm rrugën për ne Shqipëri. Burr im Zymber
Pnishi ( 72 vjeç) nuk deshi të largohej nga fshati. Ai u kthye në pyll që gjendet mbas oborrit
tonë. Anëtarët e tjerë të familjes vazhduan rrugën për në Shqipëri. Zymberi mbeti me qëllim
që sapo të krijohen kushtet ti tërheq kafshët nga shtëpia, gjashtë javë më vonë e gjetëm trupi e
Zymberit në pusin tonë. Ai e kishte kokën e futur në një qese të najlonit dhe dy blloka të murit
të lldhura në këmbë. Sipas të gjitha gjasave a u hodh i gjallë në pus. Mbi trupn e Ymerit u gjet
edhe trupi lakuriq i një femre- Bahte Kajdomqaj ( 40 vjeç). Në pusin tjetër u gjet trupi i vëllait
të Zymberit , Zyber Pnshi (66 vjeq). Ne i varrosem trupat e të treve.
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Zymer Pnishi – ishte bujk me profesion.

Bathe Kajdomqaj ( 40 vjeçare) dhe Zymer Pnishi janë gjetur në këtë pus. Fotografia tregon
trupin lakuriq të Bahtes. Zymeri ishte hedhur në fund të pusit me tulla të lidhura në këmbët e
tij. (Photo: Arikivi Kombëtar i Kosovës në Prishtinë.)
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27 MAJ NË KOSURIQ
Data është 27 Maj 1999, Bombardimi i NATO-s dhe spastrimi etnik kishte 9 javë që kishte
filluar masovikisht . NATO-ja ende nuk mundi ta ndaloi vrasjen e njerëzve në puse dhe
pasigurinë e qytetarëve të mëse 1.000.000 shqiptarëve banorë të Kosovës . Befasitë e ushtrisë
dhe paramilitarëve serbë nuk kishin të ndalur edhe më tutje kërkoheshin banorë eventualisht
të mbetur në shtëpitë e tyre për ti terrorizuar.
Ishte karakteristike se asnjëherë dhe asnjë aksion nuk u zhvillua pa bashkëveprim në
mes veti- ushtarët bashkë me paramilitarët dhe anasjelltas . Forcat ushtarake e pastronin
terenin të parët duke e detyruar shumicën e popullsisë në arrati. Shumica e të rinjëve me
familjen e tyre më herët y shpërngulën në jug në drejtim të Shqipërisë dhe Maqedonisë .Një
numër i madh i tyre arriti të gjejë strehim në pyjet dhe bjeshkët që ndodhen me shumicën në
territorin e Kosovës .
Sot gjyqit të Hagës dënohen Slobodan Milosheviqi, presidenti i Serbisë Milan
Milutinoviqi , zëvendës i presidentit të Serbisë Nikolla Shainoviq ,shef i mbrojtjes Dragolub
Ojdaniq dhe ministri i punëve të brendshme Vllajko Stojilkoviq. Që të gjithë akuzohen për
debimin e 74.000 shqiptarëve të Kosovës dhe vrasjen e 340 personave . Ky numër është duke
u përdorur si numër i përkohshëm për tragjedinë e ndodhur në Kosovë . Akuzat bëhen edhe
për sulmet e bëra gjatë viteve të 90-ta në Bosnje dhe në pjesët e tjera të Ballkanit . Në CTY
mungojnë emrat e personave kryesor për çështjen e Kosovës e ky është gjenerali komandues
për territorin e Kosovës –Nebojsha Pavkoviq .
Më 24 mars u shpall gjendje lufte në Kosovë , gjendjae luftës në Kosovë e shpalli
gjenerali Pavkoviq me kontroll të plotë për çfarëdo që do të ndodhë , dhe me masë prej
40.000 deri 50.0000 trupa në dispozicion.
Sipas rregullit këta ushtarakë kishin të drejta të plota të luftës me autorizime të plota
dhe me përgjegjësinë për të gjitha që ndodhin në këtë luftë aktuale . Në bazë të kësaj që u tha
është e logjikshme që gjenerali Pavkoviq duhet të përgjigjet për nëpërkëmbjen e të drejtave
të njeriut që ndodhen gjatë luftës në të cilën ai kishte përgjegjësi dhe kompetenca edhe për të
vrarë , por edhe për të falë.
Në Kosuriq në lindje të Pejës , përafërsisht 40 minuta vozitje , në vjeshtë të vitit 2001
, e takova familjen Maznikolli të Ksuriqit.Me të madhe punoin në rindërtimin e shtëpisë së
shaktërruar nga serbët ja se çka i ndodhi kësaj familje .
”Unë quhem Zymer Mazmikolli, jetoj në Kosuriq më 27 maj 1999, të birit tim Jusufit i thash
që ta merr familjen dhe të shkoi në Gllogjan ngase ushtria dhe paramilitarët serbë në
fshatrat kishin vrarë dhe përzënë shumë qytetarë në drejtim të Shqipërisë dhe Maqedonisë .
Mv vonë erdhë frocat serbe dhe e rrethuan fshatin , unë u fsheha rreth përroskës që gjendet
afër shtëpisë . Pastaj shkova në pyll ku qëndrova aty , pasi që djali im e kishte vendosur
familjen në Gllogjan pas dy dite erdhi në fshatin tonë të më gjejë mua . Por ai nuk më gjeti
sepse unë isha fshehur në pyll . Aty në ndërkohë erdhën serbë dhe e morën djalin tim – unë
nuk e dija , por me 5 korrik 1999 trupi i tij u gjet i vdekur në pus afër shtëpisë sime.
Ne pus u gjet edhe trupi i Zymber Thaqit(80 vjeç) Ajo ndodhi vetëm 200 deri 300
metra larg shtëpisë sonë . Më 12 qershorë e gjetën trupin e një femre në pusin tonë , Cyme
Gashi (75 vjeç). Ajo kishte dy djemë :
Naim Gashin (30 vjeç) dhe Azem Gashin (45 vjeç) të cilët jetojnë në Evropën
perëndimore .
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Isuf Muznikolli (45)
Ishte shumë e qartë se NATO-ja në këtë nuk ishte në gjendje ta mbrojë popullsinë ndaj
sulmeve të saja . Shqipëtarët u detyruan ti lëshojnë vatrat e veta nga Kosova ,ta mbijetojnë
luftën duke jetuar në kampet e përqendrimit dhe të shpërndarë nëpër male dhe pyje të
Kosovës . Përafërsisht gati 1.500.000 njerëz ishin në këtë situatë . Kjo ishte vala më e madhe
e refugjatëve pas luftës së II botërore . Është ky një fakt që nuk mund të mohohet .
Makineria ushtarake serbe me shumë sukses arriti ti shpëtojë sulmet e NATO-s në
Kosovë . Ushtria serbe ishte çelësi kryesor për pastrimin etnik në Kosovë. Aftësitë e tyre
shfrytëzimin e terenit dhe improvizimin e rrugëve u vërtetua se ishte shumë efektivë për të
shpëtuar nga bombardimet e NATO-s . Për fatin e tyre edhe kushtet atmosferike ishin në favor
të ushtrsë serbe .
Derisa bombardimet zhvilloheshin në Serbi dhe në jug të Kosovës , UҪK-ja përqendroi
forcat e veta në kufi të Shqipërisë duke filluar luftën kundër forcave serbe . UҪK-ja nuk
kishte rol të madh ushtarak, s`kishte rol të madh politik ngase në këtë vërtetoi se edhe populli
shqipëtarë mori pjesë në luftën e Kosovës . Për popullin kjo ishte ndjenjëqë e forconte atë .
Për herë të parë në historinë moderne shqipëtarët e Kosovës posedonin forcën e vet ushtarake
e njohur në dimesionet ndërkombëtare . Përveç të tjerash me përfaqësuesit partiak të saj si
partner në bisedat e Rambujesë
Udhëheqësit më të lartë të NATO-s , gjenerali Clark dhe të tjerët me intensitet të
shtuar për fillimin e përdorimit të helikopterëve Apach ngase për NATO-n më nuk është
qëllim i vetëm mbrojtja nga pastrimi etnik
Plani ishte që të fillojnë pregaditjet eventuale për sulm kundër forcave serbe ne tokë
duke përdorur kjo ngase serbët kontrollonin tërë territorin e Kosovës.
Përgaditja e planit për largmin e forcave serbe nga Kosova zgjati disa muaj. Për
NATO-n si shpëtimtarë e sigurisë së Evropës e cila tashmë ëshë në ”Lojë”.
Signali krysorë politiik nga presidenti Clintonende nuk ishte dhënë, por ecuritë tregoninse
shumë shpejtë do të epet një urdhëer.Shtetet evropiane anëtare te NATO-s dhanë sinjal se ata
nuk ”guxonin”të realizonin aksionin e nderhyrjes së këmbsorisë në Kosovë pa pjesëmarrrjen e
SHBA-v e. Aksioni për përgaditjen e këmbsorisë për intervenim filloi në Shqiperi dhe në
Maqedoni, disa pjesë të këtyre forcave më vonë u shndërruan në forcat e KFOR-it, të cilat në
bazë të marrëveshjes së paqes u realzua më 10 qershor 1999,te cilat për fat të mirë, hynë në
Kosovë pa luftuar me forcat ushtarake serbe, ne frontin diplomatikë u mor një inciativë e re .
Me 6 maj u takuan Minstrat e punëve të jashtme të shteteve G- 8 në Bon, me ç`rast erdhi deri
te marrëveshje që zgjidhet konflikti i Kosovës .
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Me 2 qershor , presidenti i mëparshëm i Finlandes Martin Ahtisari , udhëtoj për në Beograd
si përfaqësues i bashkësisë Evropiane (EU) dhe NATO-s , dhe kryetari i mëparshëm i Rusisë,
Victor Chernomerdyn . Që të dy kishin për qëllim arritjen e një marrëveshje për ti dhënë fund
aksioneve serbe , që të ndalet bombardimi i NATO-s në Serbi. Përpjekja diplomatike për ta
ndalë luftën në Ballkan ishte shumë e rëndësishme si për NATO-n , po ashtu edhe për
Serbinë.Populli serb për çdo ditë e më tepër vuante në çdo pikëpamje për shkak të
bombardimeve të NATO-s në Serbi . Për NATO-n po ashtu ishte me rëndësi të madhe që të
zgjidhet problemi pa u angazhuar këmbësoria për intervenimin në Kosovë duke i tërhequr nga
ushtrinë dhe policinë serbe në Kosovë, atëherë ajo do të ishte një disfatë shumë e madhe
ushtarake për NATO-n dhe një humbje e madhe e besimit për sigurinë dhe paqen në Evropë
,sepse në rastin kur terë populli shqiptarë u detyrua të shpërngulet , të arratiset , mase
1.500.000 tani gjendeshin nëpër kampet e përqendrimt ,apo në male e të tjera mbetja e
ushtrisë dhe policisë në Kosovë do të është shumë e dëmshme për prestigjin njerëzor
”Diplomacy baked by force” termin e diplomacisë në forcat e NATO-s e kërkonin një
zgjedhje diplomacive të konfliktit që të mos nderpriten bombardimet deri sa të nënshkruhej
Marrëveshja për paqe”Dëmet në Serbi nga bombardimet e NATO-s ishin aq të mëdha saqë
edhe presidenti Millosheviq u shqetësua për fatin e Serbisë .Më në fund presidenti
Millosheviq u dorëzua dhe e pranoi planin e paqes .Ditën e nesërme më 3 qershor 1999
parlamenti serb e pranoi ”Planin e Paqes”.
Një javë më vonë ,me 10 qeshor 1999 pas përpjekjeve të mëdha të Millosheviqit dhe të
gjeneralëve të tij për ta dobësuar pozicionin e NATO-s gjë që nuk arriti realizimin për këtë
qëllim ,forcat serbe do të tërhiqen nga Kosova dhe do të zëvendesohen me forcat e KFOR-it
në bazë të marrëveshjes përkatëse nënshkruar në Kumanovë .
Carla Del Ponte kryepokurorja e gjyqt të Hagës , e informoi sigurimin e OKB për
situatën apo gjendjen e muajit nëntor të vitit 2000 ku thuhet ”Më 1999 u zbuluan 195 varreza
masive me 2108 të vdekur , të vitit 2000 u zbuluan 325 varrea masive me 1577 të vdekur .
Më 3 shkurt 2003 UNMIK-u ja paraqiti informatën zyrës së policisë lidhur me numrin
e personave të vrarë , deri tani janë vrarë 4019 , prej të cilve 2212 janë të identifikuar . Lista e
fundit e personave të zhdukur mbanë shifrën prej 4233 prej tyre 909 nuk janë shqipëtar .
Historiani i njohur i Britanisë së madhe oel Malcom , në librin e tij për Kosovën:
Një princip shumë i thjeshtë fundamental është duke u luajtur në sqarimin e luftës në Kosovë.
Saktësisht asnjë politikë terroriste ndaj popullit civil nuk do ti epte ndonjë fitore . Sjelljet e një
principi të tillë është diçka që bota ia ka borxh jo vetëm 1.800.000 shqiptarëve të Kosovës por
edhe tërë bota e sidomos gjenereatave të reja.

VIKTIMAT E PUSEVE TË PAIDENTIFIKUAR
DHE VIKTIMAT E GJETURA NË UJËRAT
E PIJSHËM DHE NË LUMENJ
Që prej pranverës së vitit 1998 kosovarët sistematikisht u detyruan ti braktisin shtëpitë
e tyre dheu ndoqën rrugëve të gjata për ne Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi . Prej Mitrovicës
e Vushtrisë në veri , e prej Dragashit e Kotlinës në jug , kishte valë të refugjatëve , shumë prej
këtyre
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Refugjatëve u vranë nga ushtarët dhe paramilitarët serbë gjatë rrugës në drejtim te shtetet
fqinjë. Shumë refugjatë u plaçkitën nga serbët të cilët iu morën të hollat e gjerat me vlerë . Ne
i gjetëm 22 persona të mbytur në puse dhe në ujërat e pijshëm ku kufomat nuk mud të
identifikoheshin . Kjo informatë ndoshta ndonjëherë do të perdoret si dëshmi.

KOMUNA E GJAKOVËS
Dedaj: Në një pus u gjetën dy meshkuj ata u gjetën nga banorët lokalë të cilët edhe i
varrosen. Personi kontaktues për këtë çështje ishte Shpend Bajrami . Rezervari i ujit në
Radoniq. Në Radoniq u gjetën tre persona të vdekur . Femra e gjetur pranë ujit shte e veshur
me rroba. Në rrobat gjetura ndodhej një fotografi në të cilën shkruhej me gjasë emri i
viktimës”Albina” emër shqiptarë por i shkruar me shkronj qirilicë . E tërë kjo është dorëzuar
në morgun e Gjakovës. Personi kontaktues është Faik Lila.
Drini i Bardhë: U gjetën tri kufoma në Kromovik, Dublibare dhe Dobërdol. Lumi kalon mes
përmes Gjakovës dhe Rahovecit . Njëra nga kufomat ishte djali i moshës së re dhe
përafërsisht 23 vjeçar i vrarë me dy plumba në krahëror . Këmba e majtë dhe një gisht në
dorën e djathtë i mungonte .Dy viktimat e tjera ishin pa shenja speciale .Këtu persona të
vdekur u varrosën në varrezat e Gjakovës . Personi kontaktues është Arben Milici .
Ereniku (lumi): Lumi kalon në mes të Deqanit dhe Gjakovës. Dy kufoma u gjetën të vrarë në
lum afër Gjakovës.Supozohet se ata kishin qëndruar në lum prej Majit 1999 dhe u nxorrën
nga ekipi i zhytësave.Trupave u varrosën ne varrezat e gjakovës .Përsoni kontaktues Albert
Morina.

KOMUNA E DEQANIT
Irzniq: kufoma e një mashkulli u gjend në kanal.Kufoma nuk ishte e mundur të identifikohet.
U vorros në varrezat e Gjakovës. Përsoni kontaktues është Sadik Hoda nga zyrat e komunës.
Maznik: Trupi i një mashkulli u gjet në një pus. Kufoma nuk mund të identifikohej. U varros
në varrezat e Maznikut.
Dashinoc: Në dy puse u gjeten trupat e katër personave . Pusi i par ishte detyrë e parë e ekipit
nga Norvegjia , kur ekipi me veshtërsi e nxorri trupin e viktimes së parë, u vrëjt se ishte edhe
një viktim tjeter në të njejtin pus. Në trupat e dy viktimave kishte shënja se jan vrarë me armë
zjarri. Identifikimi i tyre ishte e pamundur, u varrosen afër pusëve. Në një pus tjetër, po në të
njejtin fshat, u gjeten trupat edhe te dy viktimave tjera një mashkull dhe një femër. U varrosn
nga MSF(mjeket pa kufi), të dytë ishin të vrarë me armë zjarri. Identifikimi nuk ishte i
mundur u varrosen në Pej. Përsoni kontaktues KMDLNJ ( kshilli për mbrojtjen e të drejtave
dhe liris së njeriut) në Pej.
Strellc: Një mashkull u gjet i vdekur në një pus nga MSF. Identifikimi i viktmes ishte i pa
mundur u varros në Kodral. Përsoni kontaktues KMDLNJ në Pej.

KOMUNA E KLINËS
Dobërdol:Trupi i një femre të moshuar u gjet në një pus identifikimi i kufomes ishte i
pamundur. U varros në varrezat e fshatit. Përsoni kontaktues Mark Berisha.
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KOMUNA E PEJËS
Maja e zezë:-Pejë. Trupi i pa jet i një mashkulli serb u gjet në një pus. U nxor nga pusi nga
MFS, e pamundur të identifikohej. U varros në Pejë. Përsoni kontaktues KMDLNJ- Pejë.
Fusha e Pejës-Pejë: Një njeri u gjet i mbytur por nuk u arrit të identifikohej. Ai u varros në
Pejë. Përsoni kontakues: Shefqet Shala.

KOMUNA E DRAGASHIT
Zgatar: Në një pus- shpellë u gjet trupi i një mashkulli me duar të lidhura mbrapa.
Dokumentet e identifikimi ( të lagura e të ngjitura ) u dorëzuan nga NCA? ACT në
organizaten ICTY, po për shkakt të pa kujdesisë dokumentet u tretën ( humben). Pa
identifikim u varros afër vendit ku u gjet trupi i ti. Përsoni kontaktues: Hajriz Meleqi.

KOMUNA E VUSHTRRIS
Studime e ulët: Një mashkull u gjet në një pus. Identifikimi i kufomes ishte e pamundur. U
varros në varrezat e fshatit. Përsoni kontaktues : Fadil Beqiri në zyren e komunës.

Një dertes e rrenuar nga bombardimet e NATO-s
(Foto: Josef Martisen)
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Një shtepi e rrënuar

ÇKA DO TË NDODH PASTAJ- PAJTIM
DHE ZHVILLIM OSE KONFRONTIM?
Të gjitha organizatat administrative në Kosovë (UNMIK) deklarohen me sintagmen, e
sollem lirin në Kosovë”. Sipas mendimit tim në Kosovë e solli NATO-ja. Këtë gjendje, pra
lirinë , NATO-ja e arriti duke bombarduar serbin, dhe duke detyruar serbinë të terheq ushtrinë
dhe policin speciale jasht Kosovës. Të shofim se si dhe sa UNMIKU është në gjendje qe ta
mbaj lirin të qendrueshme në Kosovë, të ndihmoj në formimin e një udheheqësie modrne dhe
demokratike? Pra të shohim se qka do të ndodhë?.
Pytja me e madhe qe duhet parashtruar banorve-për afersish 90% të shqiptarve kosovarëve
dhe 10% serbëve në Kosovë, do të jetë, se a jan në gjendje që t’a harrojnë të kaluaren ?
Një element tjetër shqetësues është lidhja e brisht në mes të disa qytetarëve shqipëtar gjatë
luftes. Fjala është për UQK- ithtar dhe FARK-ithtar.
Që të dyja këto grupe para dhe gjatë luftes, punuan për të njëjten qëllim- të pavarsohen
nga serbia. Por dyshimi i lindur mes veti , për formën ose permbajtjen e veprimi , ndoshta
edhe për shkaqe të primatit , e ngatrruan Koordinimin e paraqitjes së tyre në veprim gjatë
luftes por edhe për UNMIK-un pas luftes. UNMIK-u nuk diti të gjendet mirë në bashkpunimi
me udhëheqesit e UQK-es dhe udhëheqesit e FARK-ut ( të cilet i takonin politikes se
Rugoves. Kjo u vërejtë shume qartë kur u munduan t’a zbusin situaten për urrejtjen dhe
hakmarrjen e shfaqur kunder banorve serb. Urrejtje qe doli në siperfaqe menjëher pas luftes.
Vrasja e banorve serb të Kosovës krijoj situata shumë të vështirë për UNMIK-un dhe për
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KFOR-in, për ndryshe të obliguar për krijimin e rendit dhe të qetesisë në Kosovën e Re.
Situata në Kosovë pas luftes në një mas mund të krahasohet me situaten e Afrikes Jugore e
krijuar me një her pas nxjerrjes se ligjeve kunder dallimeve racore, siq thuhet në librin ”Rruga
për liri” të Nelson Mendeles, por edhe shumë qka është ndryshe atje . Në Afriken Jugore
Nelson Mendela kishte një kapital politik me fuqin diplomatike të jashtëzakonshme. Në
Kosovë një organ i huaj (UNMIK) e mori për obligim përgjegjsin për rregullimin politik dhe
shoqeror në këtë fazë kaluese. UNMIK-u obligohet për ligëshmerin dhe rregull. Qëllimi i
UNMIK-ut ishte qe ta ngris në kemb të veta ”Shtetin” pas shkatrrimeve të bëra gjatë luftës
dhjetë viteve para saj. Por UNMIK-u nuk e shfrytezoj besimin e popullit që kishte ndaj
Rugovës. Edhe udhëheqesia e UQK-ës , e cila gëzonte autoritet dhe simpati të madhe në
popull nuk u perfshi në diskutime saj për këtë hakmarrje të ngjitura nga lufta kur një numer
shumë i madh njerzve u var e shumë të tjer u detyruan të shpërngulen. Kosova sot është nën
protektoratin e organizates se kombeve të bashkuar (OKB). Personeli i OKB-s është i përbër
dhe i perfaqesuar nga shumë shtete me strukturen organizative dhe përmbajqesore të
ndryshme dhe me provoj të ndryshme. Këto është fjala për menyren e nxjerrjes së vendimeve
në të gjitha lamit. Statusi i ardhshem i Kosovës momentalisht është i pa qart. Që nga Vera e
vitit 1999 UNMIK-u është duke punuar shumë për aftesimin e një administrate lokale në nivel
nacional.
Nëse kryetari i mëparshëme Millosheviq1, i cili tani gjendet i burgosur në Hag do të
denohet nuk është e mundur qe marrveshjet që janë berë me një regjim kriminal, do të
shiqohen me një sy tjeter.
E drejta e vendosjes së popullit për statusin e kosovës do të këtë konsekuencat e veta. Do të
jetë shumë më lehtë për organizatat e huaja që të rrespektojn mendimin e historianit anglez
Noel Malcolm. Malcom thotë se një Kosovë e pavarur nuk do të shkaktonte rrezik për
formimin e një qeverie të re. Sepse Kosova faktikisht ka qën një pjesë e federates me të gjitha
kompetencat që i kan pasur republikat e tjera me perfaqesimin e veta në federat. Kur shteti
federal u shkatrrua është dashur që edhe Kosova si autonomi që ishte, t’i ipet mundesia për
formimin e vet siq u veprua me republika tjera. Kombet e bashkuara e bën një dëtyre shumë
të rëndësishme në Kosovë. Shpresohet se rezultatet do të jenë të favorshme për popullin e
Kosovës. Një Qeveri demokratike e Kosovës do të thotë një stabilitet dhe siguri e
qendrueshme në këtë pjesë të Evropes, me një të ardhme të sigurtë drejtë bashkësisë
Evropiane (BE).
Nëse obligimet e mara do të kryhen me sukses Kosova me hapa relativisht të shpejtë,
do të bëhet një shtet moderrn, ndoshta shteti parë me tipare të tilla në ballkan. Rinia e
Kosovës, djemet dhe vajzat e duan një Kosovë të till. Të gjitha shpresojm se nëse krijohet një
shoqeri demokratike, do të krijohen mundesit më të medha për punsimin dhe shkollimin në
vend të vet dhe në të gjitha shtete të Evropes dhe Botes.
Në administratën e Kombeve të Bashkuara janë te punësuar punësuar punëtorë nga të
gjitha nacionaltet e Kosovare. Mirëpo personeli përgjegjës i UNMIK-ut e ka fjalën dhe
kompetencen vendimtare për të gjitha lamitë. UNMIK-u e ka përgjethsin për menagjmimin e
” thesit” të hollave, si dhe atë të fuqis dhe siguris fizike të Kosovës ( KFOR-i dhe policia). Të
gjitha obligimet që u dhanë nga shtetet botërore , për ndërtimin e Kosovës pas shkatërrimit , s
pasojë e luftës, mendohet në aspektn e ndihmes materiale e të tjera si pasojë e luftës,
mendohet në aspektin e ndhmes materiale e të tjera si dhe të administrates dhe infrastruktures,

1

Sllobodan Milosheviq u gjend I vdekur në qelin e tijë në Hagë, të shtunën në 11 Mars 2006. Disa thashë e theme pohojn se
aj u hemula ,, por autopsija nuk e ka thënë një rezultat të tillë. Ai nuk i kishte marrur ilaqet e duhura. Shumë Kosovarë
pohojn se nuk janë knaqur që ai vidiq pa marr denimin e duhur. Por janë edhe shume të tjerë përgjegjs për atë që ndodhi
në Kosovë, të cilet shetitin të lirë. Edhe ata duhet të sillen para drejtësis në Hag
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kontrollohet nga UNMIK-u. UNMIK-u kontribon në organizimin e rindertimit të adminstrates
civilizuese parasëgjithash. Por UNMIK-u nuk mund të hyjnë në qështjet qe i përkasin
mardhenjëve politike dhe ndërnjezore. Duhet të akuzohet aktiviteti qe ka të bëjë në një siguri
me të madhe përsonale, siguri të cilin e deshirojnë që të gjithë. Për t’i zgjidhur problemet
politike dhe njërzore brenda Kosovës , vet banoret e saj duhet të punojnë , e sidomos
përfaqesuesit e partive demokratike. Partitë politike duhet ta marrin inciativen për zhvillimin
e principeve elmentare demokratike dhe barazisë. Ky parim duhet të vlejë për të gjithë
nacionalitete në këto faza krahasuese në të cilin gjendet shetit i tyre për një popull , i cili gjatë
historisë së vetë dhe kur shumë gjenerata nuk patën përovojë tjetër për veq , sundimit të
forcës në sferën e vendimarrjes, është lehtë të transferohet në siklet me idetë demokratike si
në përendim.Kurë marrveshjet ndodhën ma herët nuk pati debate as kompromis për zgjedhjen
e problemeve të paraqitura. Kosovaret janë një pjesë e shoqëris federale e cila pjeserishtë ishte
nën regjimin komonistë. Sot kjo shoqëri nuk është e pranueshme ne Evropë. Kosovarët nuk
kan marrë pjesë akitive në ndryshimet e bëra në Evropën përnndimore në 100 vjetët e fundit,
në diqka që e karakterizon sjelljet dhe veprimet në rendësin shoqërore. Hakmarrja është një
shembull karakteristik që flet për traditen e trashiguar nga e kaluara, shembull që mund të
paraqitet në këtë pjesë të ballkanit .
Zhvillimi i mendimit kritik për pranimin e rregullave të demokracisë , që njerzit e
përendimit e mësojnë që nga shkolla fillore , mungonte në ish vendet komuniste të Evropës
Lindore në të cilen edhe Kosova është një pjesë e sajë nëse regjimi i Milosheviqit mund të
quhët regjim komunist, do të trashegonte shumë të këqia nga komunizmi i Lindjes.
Karakteristikë e parë e kësajë të keqe është nacionalizimi. Shumë Kosovarë menduan se me
zhdukjen e regjimit total dhe shtypës , Liria do të jetë shumë afër . kur ligjet ekzistuese ,
veprojnë për zgjedhjen e problemeve të ndodhura , ose të gjykohet kur mungon policia dhe
institucionet e tjera në emer të ligjit të intërpretuar sipas kësaj i thonë përendim i egër kjo
gjendje u krijua në Kosovë menjëherë pasi forcat serbe u tërhoqën. Ndertimi i shtepive dhe
godinave tjera bëhet pa lejen e udhëheqesisë së përkoshme të komunavë. Përsonat që erdhen
në udhëheqësi të qeverisë , e shfytezuan poziten e tyre për interesa përsonale. Shumë persona
vozitnin veturat pa lejen e vozitjes, askush nuk do të na zë neve tash, ky ishte mendimi i
personave të tillë. Ose ne jemi të zot e shtëpisë. Unë përsonalisht fitova bindjen se shumica e
njerëzve kishin pak mirëkuptim për normat shoqërore individuale dhe nevoja e madhe për ato
rregulla.
Në Kosovë tash ka shumë njerëz të aftë me njohuri të potë për ndryshimet e bëra në
Evropën Perëndimore dhe në botë. Por këta përsona kan pak apo aspak përvojë se çduhet bërë
për të qenë pjesë e shoqërisë moderne. E tëra ka të bëjë me respektimin e normave ligjore, të
jetësohen të drejtat , të pranohen të drejtat e njeriut , të drejtat e minoriteteve , të drejtat e
barabarta për pasuri të të dy gjinive dhe se në ndërkohë edhe në pjesëmarrjen e procesit
përfundimitarë demokratik.
Udhëheqësit politik patën detyrë pedagogjike e arsimore që të njoftonin popullaten për
demokracinë edhe ne mesin e të zgjedhurave të tyre .
Këto informacione t’i transmetohen popullit për tërë atë se çka ndodhë në Kosovë në
periudhën kohore 1998-1999, kështu para gjykimit të obligohen në një arsyje ,, nacionale ” e
jo vetëm nga te dhëna nga UNMIK-u, një administratë jo me kontinuitet të mjaftueshëm
udhëheqës ne disa sfera - e bazuar në faktet e vërteta për Kosovën . Pra lypet aktivitet i vërtetë
pedagogjik për formimin e sernsit politik për gjërat me interes popullor .
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T`I BIESH VIJË SË KALUARËS
T`i biesh vi të së kaluarës e të përqendrohesh në një të ardhme për shiptarët e Kosovës
nuk janë të domosdoshme vetëm marrëdhëniet me serbët e Kosovës ,romët dhe me grupet e
tjera minoritare. Kjo filozofi vlenë edhe për grupet tjera që funksionojnë në Kosovë .Rivaliteti
në mes grupeve si ai uҫk-së me FARK-un ndoshta rezultoi për të fituar respektin ,njëra ose
pala tjetër , para e pas luftës .?
Në periudhën kur KFOR-i hyri në Kosovë, si dhe UNMIK-u së bashku me OSBE-në u
vendosën aty e deri në verën e vitit 2003 u kryen 30-50 vrasje politike . Shumica e të vrarve i
përkisnin partisë së Rugovës ose Fark-ut të mëhershëm . Personi i fundit i vrarë nga persona
të panjohur me 4 janar 2003,ishte Tahir Zemaj,dikur kolonelë në FARK.para se të vritej ai po
atë ditë pranoget si këshilltarë i sigurisë policore në Partinë e Rugovës .
Vrasja u krye në Pejë.Në këtë atentat vdiq i biri i Tahirit dhe një i afërm i familjes së
tij .Më përpara ,Tahir Zemaj dëshmoi në gjyq kundër vëllait të Ramush Haradinaj për
shkeljen e ligjit kundër serbëve gjat luftës .Vrasja e Tahir Zemajt ende nuk është sqaruar
.Është e mundur që vrasësit të jenë të simpatizantët e UҪK-ës ose agjentët serbë? Të cilët ende
qëndrojnë aty për t`i likuiduar kundërshtaret politikë të tyre në Kosovë . Por ndoshta mund të
jenë edhe grupe mafioze-dorasit?
Nëse shqiptarët e Kosovës mund t`i pastrojnë rrugët nga mospajtimet e mëhershme
dhe bashkëpunojnë për ndërtimin e shoqërisë së re, me qëllim që gjeneratave që vijnë t`iu
krijohwr mundësia për t`a shijuar vlerën e asaj shoqërije- demokratike ,në kuptim të falës, ku
do të ketë siguri e demokraci të plotë e të hapur. Atëherë krijohet shanca për një ekzistencë të
përbashkët me grupet tjera etnike,shancë e cila tani për tani në Kosovë është mikroskopike.

BURIM DRITE
Në kundërshtim me politikanët, pjesmarrësit e jetës dhe zhvillimit ekonomi, mendojnë
më ndryshe kur është fjala për zgjedhjen e problemeve dhe ekzistencën e grupeve të popujve.
Strategjia më efektive për tu zgjedhur ky problem është të kërkohet interesi i përbashkët. Kur
të vihen detyrat e reja në fokus për të ardhmën, atëherë populli duhet ta harroj të kaluarën.
Shumë shqipëtar të Kosovës kanë provuar që me dialog t’i zgjidhin problemet nisur
nga arti politik- thënë figurativisht, vetëm që të takohen me mosbesimin dhe përqarjet me
popullin e vet.(Howard Clark:23) . Për këtë qështje, partit politike kanë përgjegjësi shumë të
madhe sa i përket këtij aktivitetit, të ndërtohet një aspekt për dialog- e ai aspekt është që mund
t’a bëjmë të përditshmen më të lehtë në çdo pikënisje, pra edhe ekonomike për të gjithë
parnerët e dialogut. Duhet të stimulohet dialogu korrekt në një shoqëri multi strukturale dhe
multinacionale siq është Kosova- faktikisht me ndërgjegjie të plotë të udhëheqësve politikë
duke përkrahur mendimin progresiv. Duhet të pranohet që shqipëtarët e Kosovës edhe me
interesa private të provojnë një dialog me grupe tjera etnike për marrveshje sociale dhe
politike. Ky lloj i aktivitetit nuk duhet të jetë vetëm përgjegjësi e organizatave ndërkombëtare
që ti ruajnë dhe relativizojnë, në mënyrë të kufizuar të vërtetën edhe sot pas 5 viteve të t
ërheqjes së Serbisë nga Kosova, vërehet që akoma nuk u pranua përpjekja për t’u harruar e
kaluara.
Mardhëniet për të ardhmen, siq po shifet ende janë të lidhura me qështjen e statusit të
Kosovë dhe shpresat që Kosova të jetë shtet i pavarur nga Serbia. Në këtë aspekt janë
prezente disa shpresa drite.
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Privatisht por edhe në nivelin grupor po provohet që mardhëniet të vihen në binarë të drejtë në
mes shqipëtarëve të Kosovës dhe serbëve të Kosovës. Tani më shumë po vërehen marrveshjet
se konfliktet. Kjo jep shpresë për një të ardhme të përbashkët. Siq po duket politikanët e
zgjedhur në Kosovë janë koncentruar rreth statusit për Kosovën dhe rreth pozitave të tjera.
Puna kryesore për të thënë të vërtetën dhe filloi pajtimi, duhet më pak e më shumë të jenë në
duar të djathtë – në duar të mira. Puna për të vërtetën dhe fillimi i pajtimeve
domosdoshmërisht nuk është e varur nga statusi i popullit. Këtë punë duhet që partitë politike
t’a kenë si obligim të përbashkët që mund të prezantohen në tribuna popullore, kështu që
kosovarët së bashku t’a kuptojnë se qka duhet të bëjnë dhe a do t’a bëjnë. Atëherë puna e
vërtetë për pajtim mund të filloj.Kur unë përsëri u ktheva në Kosovë në pranverën e vitit 2001
u ballafaqova me “pajtimin e domosdoshëm dhe “ akcion pozitiv (një dinamizim pozitiv i
serbëve) diqka që UNMIK-u dhe OSBE-ja haptazi kishte vendosur t’a fitoj besimin e serbëve
të Kosovës. Të gjitha aktivitetet që nuk qojnë kah pajtimi, kështu siq e kishte definuar
UNMIK-u, nuk ishte produktive.
Puna ime me një libër dokumentarë dhe me një film për të vdekurit në puse, nuk ka
lidhje me pajtimin . Nga zhurnalisiti i pavarur dhe producenti filmor Charge Jonson nga
Afrika e Jugut, mesova se UNMIK-u e kishte ndaluar një ekspozitë të planifikuar me
dokumente dhe fotografi në Tiranë – Shqipëri përmes ekspozitës ilustrohej një informacion I
sulmeve në popullatën civile shqipëtare nga ana e serbëve. Shqetësimi nga ana e UNMIK-ut,
besohej se ndoshta mund të shkatërroj ose ngadalsoj punën e pajtimimt. gjatë këtyre 3-4
viteve të fundit që prej kur kjo politik u themelua, politika e UNMIK-ut, nuk ka ndryshime
përmbajtësore në rrugën e pajtimit.Nëse do të fillonim pajtimet duke i’a vu kapakun të gjitha
të bëmave serbe karshi shqipëtarëve, atëher ai do të jetë mendimi më i keq. Por nëse serbët e
Kosovës ofrojnë verzionine tyre para të gjithëve , nuk do të jetë e neveojshme që mbledhja e
fakteve dhe prezantimi i tyre kufizohet. Puna që të mblidhen faktet nga dy partner ndoshta do
të jetë pjesa kryesore e pregatitjes për pajtim –ose falje. Informatat të cilat nuk dalin në shesh
e pastaj dokumentohen si të pavërtetë, sigurisht se më vonë do të bëjnë dëme të mëdha për
pajtim. UNMIK-u është në gjendje që t`i ,, detyroj’’ shqiptarët të pajtohen me serbët e me
romët, nëse këta duajnë t’a kuptojnë se kjo është e vetmja rrugë për një Kosovë të re, me
mundësi për njër një të ardhme me ekonomi të zhvilluar, me siguri për të gjithë. Dëshira e
shqipëtarëve për zgjedhjen e qështjes në mënyrë paqësore u verifikua gjatë periudhës së gjatë
në nëntëvjeqare në vitet e 90-ta, atëherë kur regjimi i Millosheviqit e aplikoi politikën brutale
kundër tyre. Nëse udhëheqësia shqiptare e Kosovës dinë të shfrytëzojnë këtë kualitet
demokratik, gjë që shqipëtarët e treguan me vepër – atëherë mundësia për pajtim dhe falje
është e madhe. Ky kualitet i obligon të gjithapartitë politike shqipëtare që së bashku t’a
zhvillojnë dhe t’ia materjalizojnë iniciativën në fjalë…
UNMIK-u, OSBE-ja dhe Organizatat e tjera jo qeveritare janë të gatshme t’i ofrojnë
rinisë, përmes kurseve të ndryshme të pajtimit mundësinë për bashkëpunim, por me një
shkallë të caktuar e sidomos për të moshuarit. Ata të moshuar, akoma mbetën në mendimet e
tyre të vjetra, prandaj edhe vazhdojnë t’i përcjellin ato në gjeneratat e reja. Mendimi i të
moshuarve në Kosovë ka domëthënie të madhe. Kjo është arsyeja që partite politike
parasegjithash t’i bindin të moshuarit për pajtim dhe falje…
Ramush Haradinaj, kryetarë i partisë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ,,
komandant i zones në UÇK, në librin e tij ”Një tregim për luftën dhe lirinë’’, Kosovën e
shehë të barabartë për të gjithë qytetarët pavarsishtë në përkatësinë nacionale të tyre. Ky është
një sinjal shumë i rëndësishëm për aktivitetin politik në rrethinë, për ndikimin pozitiv.Por
fatkeqësisht, nuk gjenden shumë udhëheqës politik që premtojnë dhe garantojnë një siguri për
të gjithë Kosovarët. Pajtimi duhet të jetë integruese e programit të partive politike në Kosovë
gjatë viteve të ardhme. Partitë politike këtë duhet ta kenë detyrë kryesore e jo t’i lihet e tërë
përgjegjësia organizative e ndërkombëtare dhe UNMIK-ut.
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Komisioni i të vërtetës dhe mënyra e punës së pajtimeve në Afrikën Jugore, është një
shembull për politikanët e Kosovës. Si të zgjidhet një problem i përgjithshëm? Të bardhët në
Afrikën Jugore,ishin në të njejtën pozitë si serbët e Kosovës në Kosovë. Ishin minoritete që
vepruan me metoda kriminale kundër shumicës së popullit. Disa prej qështjeve më të
rëndësishme në arritjen e pajtimit dhe faljes për kosovarët do të jetë :

E VËRTETA
Çfarë ndodhi në Kosovë gjatë regjimit të Millosheviqit, shënimet e sakta me emër e me
mbiemër për pronarët pjesëmarrëse në veprimet e tyre kriminale, si dhe përgjegjësinë e tyre
ushtarake në nivele të ndryshme duhet të jetë një pjesë e së vërtetës.
Sulmet e shqipëtarve kosovarë ndaj serbëve të Kosovës dhe romëve, edhe këtu duhet
të hetohen dhe të bëhet pasqyrë e gjendjes.
Fadil Muqolli nga fshati Poklek i vjetër mua më shfaqi mendimin e tij se qka duhet të
bëhet për të ardhmen e Kosovës (14 antarë të familjes Muqolli ishin viktimë – shiqo
kapitullin,, Pokleku i vjetër’’. Fadil Muqolli flet :
Unë mendoj se është e mundur pajtimi mes shqipëtarve dhe serbëve të Kosovës. Pas asajë që
ndodhi serbët janë fqinjët e pare për tu pajtuar është që nga pala serbe, pa ngurim fare, të
sqarohet se qka ka ndodhë, edhe pse ndodhi në Kosovë pas vitit 1989. Për mua është shumë
me rëndësi që t`ia dëgjoj të vërtetën dhe vetëm të vertetën se çka ndodhi me familjen time në
pranverën e vitit 1999. Mua nuk do të më kthehet familja, unë jam pajtuar me këtë por populli
serb dhe bota do të informohen se çka ndodhi në Kosovë. Fshehja e së vërtetë do të ishte
shumë nënqmuese për familjen time që e humba. Veprat kriminale të kryera nga serbët, duhet
të sqarohen në detale me qëllim që mos të përsëriten të njejtat gabime me gjeneratën që vjen,
jam i bindur që Gjyqi i Hagës (ICTY) do të sqaroi në nivelin më të lartë per atë që ndodhi. I
pandehuri Z.Millosheviq dhe bashkëpuntorët e tij me të afërt duhet të përgjigjen për gjdo
individ, por ka shumë paqartësi për sulmet e bëra. Këtu në Kosovë ka ndodhur gjithqka. Është
e domosdoshme të sqarohet çdo iniciativë, është shumë rëndësishme për antarët e familjeve
që e kanë mbijetuarë luftë t`a mbjellin në zemër ndjenjën e drejtësisë. Edhe udhëheqësit e
niveleve më të ulëta duhet t`a kenë përgjegjësinë në mënyrat e veta. Më së paku që duhet bërë
është të dihet se çka ndodhi, të ndërpritet urrejtja për gjeneratat e reja, me qëllim që mos të
shkaktohen luftëra verbale dhe të ndërtohet një mit i ri. Evropa Perëndimore jetojnë në paqe
pesëdhjetë (50) vjet. Është shumë me rëndësi që edhe ne në Ballakan të krijojmë një liri për
gjeneratat që vijnë dhe një e ardhme më e mire për gjeneratat e reja në Kosovë.
Enver Lipaj dhe Rrahime Lipaj nga Studenica, të cilët i humbën dy vajza, 13 dhe 15 vjeqare,
po ashtu si Fadil Muqolli më lane një përshtypje jashtëzakonisht të mire.
Këta prindër ndonëse e kanë shumë të vështirë t`ju falin vrasësve veprën makabër që ata bënë,
janë të mendimit që pajtimi në mes popujve duhet ta gjejë vendin e vet. Jeta në Kosovë nuk
mund të vazhdojë në mes të serbëve dhe shqiptarëve
“Ne jemi fqinjë dhe duhet t’i vemi pike konflikteve. Për ti zgjedhur problemet për të ardhmen,
e vërteta për veprat kriminale duhet të dal në shesh. Ne i dijmë emrat e përsonave që i
sulmuan dhe që i kryen veprat kriminale ndaj shqipëtarëve. Këta serb duhet ta pranojnë fajin
e tyre dhe të jenë përgjegjës për krejt qka kanë bërë, ose do të jetë shumë vështirë të krijojmë
një të ardhme të lumtur për fëmijët tonë!
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Isak Sejdiu nga Nerodimja e ulët thot se nga ana e tij do të jetë shumë e vështirë t’a harroi të
kaluarën, por ai pranon se medoemos duhet të bëhet një marrëveshje.
Pasiqë të gjithë serbët që shkuan në Beograd, që të gjithë prej Beogradit u kthyen të
armatosur. Fjala është për meshkujt serbë nga mosha 16 deri në moshën 65 vjeqare. Isaku
vazhdoi rrefimine vet:
“ata ndërptitën çdo kontakt me ne shqiptarët, (mendon për bashkëvendasit e tij serbë të kthyer
të armatosur në vendlindjen e tyre). Filluan të sillen në menyrë të çuditshme, nuk e kishim
asnjë përkrahje nga fqinjët serbë të mbetur në fshat pa shkuar në Beograd. Por pala serbe të
ardhur nga Beogradi filluan sulmet në pasuritë dhe tokat tona. Kur u kthyen nga kampi i
refugjatëve në Maqedoni, shtëpitë tona ishin të plaqkitura dhe të shkatërruar. Këto vitet e
fundit (fjala është për 10 vjet të plota) për ne kosovarët qenë vite shumë të vështira. Kurrë më
serbët nuk bën t’audhëheqin Kosovën.

DREJTËSI PËR TË GJITHË
Nuk shkoi aspak mbarë për UNMIK-un kur filloi t’i padisë serbët në gjyq për atë që
ndodhi në Kosovë. A ishte kundër dëshirës së UNMIK-ut që të dilet me fakte për të cilët
posedonin shqiptaret- apo jo – kjo është pyetje, ose ishte një shembull i keq për UNMIK-un
dhe aftësitë e tij është veshtirë të thuhet .
Rrezultati ishte se me qindra njerëz u arrestuan dhe u dërguan në pyetje. Ky veprim i
UNMIK-ut shpejt u kuptua nga shqiptarët e Kosovës. Gabimi i UNMIK-ut ishte se filloi t’i
arrestoj të dyshimtët duke i përdorur forcat policore. Ky veprim i dha krah (përparësi) të
gjitha hakmarrjeve që u bënë ndaj serbëve. Analizat e bëra pas luftë së- II- botërore në
Evropën Përendimore nga Andrew Rigby, tregojnë se ato shtete të cilat menjëherë pas luftës i
arrestuan kolaboracionistët në shifra me mijëra, pastaj banorët e morën drejtësinë në duart e
tyre -në duart e veta. Norvegjia, Danimarka, Hungaria dhe Belgjika janë shtetet në të cilat
banorët e tyre e more në duartë e veta gjykimin e kolaboracionistëve. Franca është shtet që e
përjetoi faktin e kolaboracionistet e arrestuan- shkatërruar nga qytetarët të organizuar Nga
grupet e armatosura rreth 4500 sish u varën pa gjykim. Në pranverën e vitit 2001,pas dy
viteve nga se u muar kontrolli i qeverisjes së Kosovës nga UNMIK-u u arrestuan vetëm 40
serbë për veprat kriminale të bëra gjatë luftës, ndërsa shumica prej tyre arriti të ikë nga burgu.
Në vend se ti vihet fundi siprales së forces në Kosovë që të dyshuarit të dalin para gjyqit,
UNMIK-ut i mungonin faktet që të pandehurit të dënohen, duke u krijuar kështu një disponim
i tolerancës del për minoritetin serb. Fjalët filluan të qarkullojnë çdokund se për arsye për
arsye të mos suksesit për dënimin e krim bërësve në Kosovë, serbët e pafajshëm filluan të
paguajnë çmimin .
E drejta – drejtësia për të gjithë kosovarët është qëllimi procesit të pajtimit dhe faljes.
Kjo e drejtë nuk varet vetëm nga dënimet e krimeve, por edhe në faktin se serbëve dhe
romëve të pafajshëm duhet t’iu ipet shansa që t’a pastrojnë veten. Një grupi të cilit I dueht
ofruar ndihmë psiqike special janë femrat viktima të sulmuara seksualishtë gjatë aksioneve të
serbëve, sidomos në vjeshtën e vitit 1998 dhe në pranverën 1999.
Femrat nuk e kanë një pozitë të lartë në shoqërinë kosovare shqipëtare. Aty dominojnë
meshkujt, janë bërë përpjekje të mëdha që të ndryshojë përseri pozita e femrës në shoqëri, por
mund të themi se nuk janë bërë rezultate të mëdha në këtë aspekt. Këtë përshtypje njeriu
mund të fitoj nëse bën vizite në terren. Mundësia që t’iu ndihmohet këtyre femrave egziston
por parasëgjithash duke dënuar dhunuesit- me kusht që viktimat- pra femrat mos të bëhen të
trajtuara si pavlerë. Këto janë të sëmura, prandaj duhet bërë ndihmë e domosdoshme për
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ndjenjat e tyre të domosdoshme. Duhet vepruar me kujdes të veqantë, kushtimisht thënë në
diskrecion duke iu organizuar ofertë për shkollim dhe për inkuadrim.
Ushtarët e UQK-es dhe të FARK-ut janë një kategori tjetër të cilët kanë nevojë për tu
aftësuar për jetën civilizuese. Janë me mija të tillë që nuk e paten fatin të integrohen në
ushtrinë e TMK-esë ose të vijojnë aftësimin në një shkollë policore. Është e vërtetë se një
numër të madh të tyre iu duhet shërimi për një kohë të gjatë. Pas çlirimit të Kosovës e tërë
vëmendja u përqendrua në ndërtimin dhe rindërtimin e shtëpive të shkatërruara gjatë luftës me
qëllim që ata të aftësohen para dimrit i cili ishte në prag. Por nuk iu dha përparësi ushtarëve të
traumatizuar nga pasojat e luftës. Edhe ky grupë i njerëzve të flijuar për Kosovën duhet
trajtuar me respekt në të gjitha aspektet. Norvegjinë aspak nuk duhet marrë si shembull për
veprimin ndaj luftëtarëve pjesëmarrës në luftën e –II- botërore. Kaluan me dhjetëra vite derisa
për pjesëmarrësit e luftës u ndihmuan në zgjidhjen e qështjeve shëndetësore dhe në
pensionimin si pjesëmarrës të luftës.

FALJA
Të gjitha vizitat ndërkombtare, duke filluar nga Presidenti Klinton përfunduan me
mesazhin drejtuar kosovarve si akt të domosdoshëm, faljen- nëse si shqiptaret edhe të tjerët,
dëshirojnë një të ardhme e një bashkëpunim me Evropën dhe me SHBA.
Shumica e kosovarëve e kuptojnë ose do t’a kutpojnë se është e domosdoshme falja,
por do të jetë një ,,Por’’ shumë e madhe. Në Kosovë duhet të fillohet të arrihet një sqarim i
thellë për atë që ndodhi në periudhen e dhunës. Por jo vetëm në periudhen 1998-99, por edhe
para vitit 1989 kur serbët ushtruan pushtet ndaj shqiptarve duke i mbajtur anash nga Evropa
Perëndimore. Sqarimin e tillë e kërkon një organ apo asociacion i cili do të planifikoj një
aktivitet në formë te ,, sqarimit të së vërtetës’’ me ç’rast të gjithë do të kenë mundësi t’i qesin
në tavolinë akuzat mbi sulmet dhe deshmitë e tyre.
Kur UNMIK-u menjëherë pas luftës filloi t’i arrestoj shqiptarët e Kosovës dhe serbët e
Kosovës për sulmet kriminale, ai krijoi një situate të veshtirë, si pasojë ishte që shqiptarët
filluan t’a ndajnë drejtësinë- thashë e thënat u bënë shumë shpejt të vërteta pa u thanë…
Në Kosovë egzistojnë persona të cilët mund të udhëheqin aktivitetin rreth të vërtetës.
Mandela iKosovës z.Adem Demaqi i cili kaloi 27 vjet në burg si i burgosur politik është
personaliteti si i porositur për këtë punë. Poashtu edhe Flora Brovina e burgosur politike,
bashkë me Lush Gjergjin, një prift katolik- udhëheqës i një grupi kundër hakmarrjes, si dhe i
riu kundër dhunës Jetmir Bala me autoritetin e tyre të bëjnë shumë për faljen dhe pajtimin.
Nga pala serbe në Kosovë kontribut të madh, në pajtim dhe falje, mund të përmendin murgun
Sava nga manastiri i Deqanit. Një aktivitet në këtë drejtim me siguri do të kishte ndikuar për
interesin e përbashkët. Këto marrëdhenie të përbashkëta do të kontribonin dhe funksiononin si
katalizator të regjistrimit të faktëve dhe punën në sqarimin e tyre.
Kompenzimet ekonomike nga dëmet e bëra në Kosovë gjatë periudhes 12 vjeqare nga
shteti serb do të sjellin disponim për,,pajtim dhe falje’’. Mirëpo nga Serbija do të jetë e
pamundur që ata të ndajnë një fond për këtë dedikim. Ndërsa mundësitë qe Serbia t’a ofrojë
një dëmshpërblim duhet të jetë e domosdoshme, të krijohen ato mundësi. Pas luftës së II
botërore Gjermania, pas një kohe, qe detyruar t’i paguaj dëmshpërblimet e luftës në mes të
shtetëve të tjera dhe Izraelit. Kosova është një vend i trishtueshëm për vdekje. Ishte nën
dhunën dhe shkatrrimin total gjatë sulmeve të vështira të ushtrisë, policies dhe të
paramilitarve, e zhvilluar gjatë një viti e gjysmë para se të tërhiqeshin ata.
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Shtetët ndërkombtare janë duke u angazhuar ekonomikisht me qëllim që Kosova sa më
shpejt të rindërtohet, duke kompenzuar në këtë mënyrë sanimin e dëmeve dhe shkatërrimeve
gjatë luftës.

STATUSI I ARDHSHËM PËR KOSOVËN
Noel Malcom në parathënien e librit të tij kushtuar Kosovës thotë:,,Një princip shumë
i thjeshtë është sprovë këtu, principi i një politike që përfshinë tërrorin masiv ndaj popullit
civil, nuk duhet të lejohet që të fitoj. Unë mendoj se sqarimi i mendimit të tillë, do të thotë se
jo vetëm që i ka borxh 1.800.000 kosovarëve, por atë borxh e ka edhe për veten dhe për
gjeneratat e ardhshme’’.
Në bisedat dhe intervistat që i bëra në tërë Kosovën, shumë qartë thuhet se një e ardhme nën
udhëheqësinë e Serbisë për ne është e pamundur. Ky mendim i popullit nuk është shprehur
vetëm gjatë periudhës së regjimit të Millosheviqit dhe gjatë ish Jugosllavisë por ky mendim
është shprehur para shumë dhjetë viteve të më parshme.

SITUATA E TANISHME NË KOSOVË
Kosova sot, me fjalë të tjera është në gjendje katastrofike me të gjitha lemitë.
Papunësia është shumë e madhe, një përmirësim i kësaj qështje për një kohë të shkurt është e
pamundur. Industria dhe përgjithësisht prodhimtarija nuk janë të zhvilluara. Është i
nevojshëm investimi shumë domëthenës dhe i madh për një periudhë të gjatë për t’i dhënë
efektet e veta financiare. Tash për tash asnjë komunë nuk është e udhëhequr nga shqiptaret e
Kosovës, UNMIK-u është si hije në udhëheqësinë e çdo komunë. Ata e kanë të drejtën në
fjalën e fundit në vendosje. UNMIK-u e ka,,thesin’’ (Kacën) e të hollave për Kosovën në vet
administrimin përfundimtarë. Kjo do të thotë se të gjitha ndihmat e ardhura nga shtetet
ndërkombtare e bëjnë ende pjesën kryesore të buxhetit. Taksat posa kanë filluar të
funksionojnë. Të gjitha paisjet në zyret e komunës ose ishin të shkatërruara totalisht ose të
plaqkitura. Këso situatë ishtë pothuajse në tërë Kosovën. Ndërtesat e komunave ishin
krejtësisht të zbrazëta kur banorët filluan të ktheheshin. Ibrahim Selmanaj, ish luftëtarë I
UÇK-së, atëherë kryetar i përkohshëm i komunës së Deqanit në mungesë të udhëheqësisë
tjetër nga struktura tjera shoqërore, ku arritëm në Deqan në muajin korrik 1999, rreth vetes
tuboi aktivistë të UÇK-së për t`a udhëhequr Komunën, siq ndodhi dhe në disa komuna tjera
në Kosovë. Populli kishte nevojë për ndihmë në situatën kur u kthyen nga kampet e
refugjatëve jashtë Kosovës, dhe nga malet dhe nga pyjet e Kosovës. Pjesëtarët e UÇK-së
morën kritika të ashpra për sjellje e tyre ngase ata vendosën dhe i morën postët udhëheqëse
nëpër komuna. Por kjo që ndodhi është rezultat i nevojës që të plotësohet vakumi në komuna,
i krijuar pas luftës. Këta udhëheqës të UÇK-së nuk dispononin me asnjë resursë, por ishin të
domosdoshëm në këtë period për shërbim të kthyerve në shtëpitë e tyre si edhe shpërndarjen e
ndihmave që arrinin nga jashtë dhe nga ndërkombëtaret, ishte një punë e domosdoshme. Ekipi
ynë kishte një bashkëpunim shumë të mire me Ibrahim Selmanaj në Deqan. E kjo vlenë të
përmendët edhe për komuna tjera ku udhëheqësit ishin të vijës së UÇK-esë në Kosovë.
Përfaqësuesit e UÇK-esë u larguan nga pozitat tyre pas zgjidhjeve të para në Kosovë
në vitin 2000, aty ku pozita e tyre nuk e kishte shumicën e votive. Pas një kohe, nga krahu i
UÇK-së u themeluan dy parti politike: ajo e AAK (Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës) nën
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udhëheqjen e Ramush Haradinajt- ish Komandant i zonës së UÇK-së, dhe PDK (Partia
Demokratike e Kosovës) nën udhëheqjen e Hashim Thaqit (ish udhëheqës i UQK-ës).
Për krijimin e shoqërisë demokrative, pluralistë dhe modern duhet të ndërtohet një
paqë e sigurtë, një zgjidhje e problemeve ekzistuese, një zgjedhje e konfliktëve e cila bëhet
edhe me compromise e me respekt për shumicën. Duhet që partite politike, me punë të fitojnë
respekt dhe autoritet në masa të gjërë popullore të të gjithë kosovarët. UNMIK-u nuk dëshiron
që të ketë parakushte e as që duhet tëimplikohet në zhvillimet e brendshme të partive politike
të Kosovës.

QERSHOR 2003- TAKIMI ME DISA NGA
POLITIKANËT KRYESORË TË KOSOVËS
Në mars-qërshor 2003 prapë u ktheva në Kosovë, në Prishtinë. duhej të kompletohen
disa nga detajet e fundit për disa persona të vrarë në puse. Në vitet e kaluara anëtarët e
ngushtë të familjeve të viktimave ose fqinjeve nuk dëshironin të bisedonin me mua se çka
ndodhi. Me një fjalë ata frigoheshin të flasin se mos ndoshta serbët do të ktheheshin përsëri?
Në disa raste edhe meshkujt nuk lejonin femrat të flasin me mua dhe me përkthyesin
tim për atë që ndodhi. Detyrë që i parashtova vetes ishtë intervistimi me politikanët e partive
të mëdha-por edhe me politikanët serbë.

TAKIMI ME PRESIDENTIN IBRAHIM RUGOVA
Takimi i parë me presidentin, Ibrahim Rugova (LDK) u mbajt të martën me 3 qërshor. Me ne
ishtë përkthyesi Benan Morina dhe fotografistja e filmit, Kori Berge. U pritëm shumë
përzemërsisht nga Ibrahim Rugova në rezidencën e tij-në një kodër jo large qendrës së
Prishtinës. Unë, presidentin e njoftova për punën time të kryer për UNHCR-n dhe ndihmat e
kishave; për pastrimin e puseve nga viktimat njerëzore, mbeturinat e kafshëve, material të
ndërtimtarisë e të tjera.
Pyteja ime e pare ishtë se sip o e shef procesin zhvillimor nga UNMIK-n pas zgjidhjes
së tij si president në vitin 2001. Kjo ishtë hera e dytë e zgjedhjes se tijë si president i Kosovës.
Për here te pare u zgjodh president më vitin e largët 1992, kur shqipëtaret e Kosovës i mbajtën
zgjedhjet dhe e shpallën republikën e tyre si përgjegje e regjimit shtypës të Milosheviqit.
Gjatë këtyre viteve kemi arritur të ecim përpara në lemi të ndryshme. Rindërtimi akut është
kryer. Tani punojmë në qështjet e zhvillimit ekonomik, në investime dhe privatizime. Unë tani
në këtëzyrë jam për here të dytë, dhe tani jam ndërkombëtarisht i njohur si president.
Ibrahim Rugovës sigurisht i kujtohet, kur gjatë viteve 1992-1998 udhëtoi në Evropë dhe në
botë duke kërkuar përkrahje për zgjidhejn e qështjes së shqiptarve të Kosovës, por nuk ndodhi
asgjë konkretë, edhe pse shumë politikanë kishin mirëkuptim të plotë më sa u tha më lartë;
Ruguva vazhdoi;,, ne kemi shkuar shmë përpara sa i përket aftësimit të institucionëve.
Parlamenti funksionon mire, Qeveriafunksionon edhe pse është formuar si Qeveri e
Koalocionit-me qëllim të përbashkët për të gjithë. Si president unë i përkrahi institucionët, e
tash janë diskutimet e UNMIK-ut,t’u dorëzojë “ fuqitë-institucionëve. Ne duhet të kemi
kompetenca me të mëdha për qshtjet që lidhen me zhvillimin Ekonomik dhe sigurinë, që është
një qështje që duhet të diskutohet me qëllim që njeriu dale ngadalë të shkoi përpara. Forcat
policore janë zhvilluar në Kosovë por ka nëvojë për një trajnim të specializuar për të
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ardhmën e saj. Me intervenimin edhe të NATO-së konfrontimi u krye. Jemi duke shkuar
përpara edhe sa i përket integrimit te grupeve etnike në shoqëri. Por sa më shpejt të pranohet
Kosova si e pavarur do të sjellë paqë në tërë regjionin. Për këtë arsye një prespektivë për të
ardhmen e Kosovës e integruar në BE dhe në NATO e të vazhdojë miqësinë me SHBA dhe
Francën, edhe me shtetin si është Norvegjia, të cilët neve na ndihmuan shumë, Kosova do të
ketë një të ardhme të mire si shtet i pavarur. Këtë po e them duke u bazuar në vullnetin dhe
dëshirën e popullit. Si u zhvillua procesi sa i përket pajtimit, bashkëpunimet dhe fales,mes
grupeve etnike?
Ishte pyetja tjetër.
“Unë mendoj se në kemi ecur përpara sa i përket integrimit të minoriteteve etnike.
Minoritetet marrin pjesë në Parlament. Ata i kanë dy Ministri. Ata marrin pjesë edhe në
institucionët e tjera, edhe në komunat lokale edhe në qendra. Në shumë rrethe ka shenja
positive të pajtimeve, por janë vetëm katër vite nga përfundimi i luftës, e dhembjet dhe
vuajtjet e luftës janë të freskta ende. Ajo që është pozitive qëndron në faktin se ne nuk iu
bëjmë presion grupeve etnike të tjera. Atyre iu lypet kohë për t’u pështatur e për t’u integruar
në shoqëri. Në kemi problem në Mitrovicë, por në komunat e tjera populli mund të endet i
lire. Kjo është një shenjë positive. Populli akoma është i mllefosur për atë qe ndodhi, e kjo
nuk mundet të harrohet brenda natës. Grupet boshnjake dhe turke janë shumë përpara. Por
me serbët është më ndryshe, disa prej tyre dëshirojnë të integrohen, por disa ekstrmistë nuk
pranojnë të integrohen”.
Si funksionon sistemi shumë partiak, është hera e parë që ju keni pasur zgjedhje
shumë partiake. Unë kam dëgjuar se në Kosovë luftojnë partitë kundër njera tjetres, në vend
se te bashkëpunojnë në ketë situatë vendimtare? ,,Qysh prej zgjedhjeve lokale ka qenë një
bashkëpunim i mirë partive në parlament. Qeveria nuk dëshiron të kthehet në sistemin e
mëparshëm. Në dëshirojmë bashkëpunim me instuticionë. Menjëhere pas përfundimit të luftës
ka patur shumë konfrontime- kur ne e formuam një udheheqësi me UNMIK-un. Në parlament
partitë bashkëpunojnë në menyrë demokratike. Është krijuar një kompromis me zgjedhjen e
ministrave. Kryeministri është I një partije tjetër ndërsa dy ministri përfaqësojnë minoritetet.
Përshtypja ime pas dy javë qëndrimi në kosovë është se populli Është shumë i zhgënjyer me
papunësinë e madhe. Unë kam dëgjuar se 80% e popullsisë janë të papunë?
,,Numri i saktë është 57%, ka menyra të ndryshme se si llogaritet papunësia. Disa këtë e
mendojnë sin ë kohën e komunizmit, kur vetëm puna në fabrika e administrate është punë. Ata
që punojnë token (bujqesija) llogaritën si të pa punë. Gjeneratat e vjetra duhet të tërhiqen e të
rinjve duhet t`iu mundësohet të hyjnë në punë në vendet e tyre. Tash me procesin e
privatizimit struktura ekonomike do të vitalizohet. Sigurishtë zhgënjimi është i madh kur
është një papunësi kaq e madhe. Është fjala këta edhe për fuqinë që ka UNMIK-u. Për sa
kohë Qeveria nuk do të ketë fuqi-në nuk do të kemi as investime. UNMIK-u është për ne, e ne
duhet të vijmë tekë një zgjedhje e cila do të n`a ipte mundësitë për financimet ndërkombëtare
përmes fondeve përkatëse. Mospajtimi politkë është pjesë e demokracisë- pjesë e jetë politike.
Sa i përket temave fundamentale, ne punojmë së bashku. Para tri jave nga të gjitha partite u
pranuan vlerat e luftës, ku periudha 15 vjeqare më në fund u mor si periudhë e vdekur. Disa
persona kanë menidmë krejt tjetër për proces.
Ne kemi një progres të përbashkët sa i përket qështjeve vendimtare p.sh për vetëvendosje,
rrugën e zgjedhur ekonomike e tash e pranuar nga të gjitha partite. Në tri vjetët e fundit nuk
pati lëvizje në nivel politik tash me mbajtjen e zgjedhjeve dhe parlamentin në vendin e vet po
ecet përpara.
Është një numër i njerëzve që nuk dëshirojnë të punojnë në institucionët tona të reja,
por dëshirojnë të kthehen në sistemin e vjetër. Ne i kemi 3 ose 4 parti politike që janë në
kundërshtim. Ata janë më agresiv por prapë se prapë, agresivitetin e shprehin me kujdes.
Neve n`a duhet një kohë më e gjatë që populli të integrohet krejtësisht dhe plotësisht. Disa
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prej tyre e përdorin ,,teknikën e likuidimit- eliminimit’’ ata thonë, ne do të bashkëpunojmë
vetëm atëher kur t’i ose ai person nuk do të jetë prezent’’. Ne po provojmë të përdorim anën
demokratikë, e kjo është përmirësuar viteve të fundit. por në zgjedhjet e fundit lokale është
pare përmirësim pozitiv’’. ju e përmendët se keni pasur një program të përbashkët për
periudhën vendimtare. Pra është pajtimi dhe,,falja’’ një pjesë e këtij programi?
”Ashtu. Po ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm në lidhje me këtë temë. Që të jem
shumë i sinqertë. Ky solucion është i dedikuar krejtësisht për një pajtim Brenda, në nivelin e
parlamentit. Nuk është lehtë të kryhet një pajtim në mes dy grupeve etnike, por revolucioni
sigurisht do të ndihmojë edhe në shoqërinë civile. Ne duhet të kapemi për të, por duhet t`a
zgjedhim kohën e përshtatshme. Ne kemi një traditë për pajtim, por duhet t`a pranojmë
dalëngadalë. Ky revolucion është për t`a hapur pajtimin për ata që duhet: ju nuk provuat, në
provuam e më tutje edhe një mënyrë per pajtim- kur populli e ka pranuar ketë. Kjo është një
pjesë e demokracisë. Dikush kurr nuk mund t`a pranojë, edhe pse ne iu kemi dhënë
mundësinë. Pra ne duhet ta fillojmë. Pres mendimin e juaj. Në çfarë perspektive kohore e
shifni ju, statusin e ri të Kosovës vetëvendosjen?
”Për këtë problem, mirëkuptimi i situates është në rritje, por n`a duhet kohë dhe
durim. Dikush thotë se së shpejti, të tjerët thonë – me vonë. Në SHBA tema për vetëvendosje
diskutohet edhe në kongres, edhe në instuticionet tjera. Edhe në evropë, ekziston mirëkuptimi,
por ata e zgjasin ( shtyjnë) këtë punë . Ata ekuptojnë se një ditë duhet të ndodhë – por koha e
saktë nuk është vendimtare.2

Kryetari Ibrahim Rugova në një bisedë me autorin e librit, qeshor 2003
(foto : Kari Berge)

2

* kryetari Ibrahim Rugova vdiq nga kanceri më 21 janar 2006
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TAKIMI ME KRYETARIN- AAK-së,
RAMUSH HARADINAJ
Menjëherë pas takimit me presidentin Ibrahim Rugova i erdhi radha AAK-së , një
takim me Ramush Haradinaj. Edhe te këta ishim të mirëpritur me shumë ngrohtësi. Unë para
dy vitesh e kasha një takim me Ramushin për projektin tim.
Pyetjet e mia për Ramushin ishin pot ë njëjtat pyetje që i parashtrova presidentit
Rugova.
Cili është mendimi juaj për situatën sot, të kthehemi mbrapa në kohën prej verës 1999
e deri tani, qershor 2003. Si mendoni ju për zhvillimin e procesit dje zhvillimin e vendit ?
“Unë mendoj se zhvillimet e bëra në kosovë nënë udhëheqjen e UNMIK-ut është një
bazë e mire, duke shkuar drejt një demokracie që funksionon. Ne duhet të punojmë më shumë
përmirsimin e fushës poilitike. Duke pasur parasysh kohën e shkurtër është arritur një Sukses
i mjaftueshëm. Tani duhet të kemi kujdes në ndryshimet e mundëshme në mes të UNMIK-ut
dhe partive politike. Ne dëshirojmë të vazhdojmë atë që kemi filluar dhe ta ndërtojmë një
shtetë të pavarur edhe kjo do të ndodhë një ditë.
Si funksionon sistemi politik në këtë kohë ? Ekzistojnë pesë parti kryesore në
parlament. Si po funksionon kjo structure ? Puna e partive politike është bazuar në një
konstituim të përkohshëm në majin e vitit 2001. Duke marrur parasysh kufizimet e këtij
konstituimi, puna po shkon vetëm përpara, është një situate specifike me një koalicion, ku të
gjithë pjesmarrësit punojnë së bashku. Ndoshta do të ishte ndryshe sikur të kemi pozitë dhe
opozitë. kjo ndoshta do të provokonte reaksione të tjera me aftësi më të shpejtë, ose ndonjë
formë tjetë tjetër për arritje.. por kur e shiqojmë qëllimin tonë të fundit dhe formën e fillimit të
punës sonë, jam i bindur se ne e përdorim kohën shumë mirë për të mësuar. Kjo është përvoja
jonë e parë . unë mendoj se ne kemoi kryer punën me sukses deri tani.’’
UNMIK-u udhëheqënjë pjesë të madhe të procesit kalimatarë të përgjegjësive në
udhëheqjen e juaj. Si është bashkëpunimi ? A mos po ju bllokon UNMIK-u apo jeni duke
shkuar së bashku. A po përcillen kompetencat dhe autoritetet në instuticionet civile ?
Pas tri viteve bashkëpunimi në mes nesh mund të ishte më I mirë. UNMIK-u gjërat nuk
i bllokon me qëllim por është fakt se shumë gjëra nuk po funksionojnë. Disa bllokada janë të
natyrës, politike. Në të njejtën kohë populli në New York, Bruksel dhe Washington nuk është i
gatshëm për ndryshim esencial. Ndoshta disa përfaqësuesndërkombëtarë të vendosur në
Kosovë nuk e kanë shprehë vullnetin përbashkëpunim gjatë tërë kohës, apo ndoshta nuk janë
të aftë për veprime të duhura. Si kusht bazë për zgjedhjen e problemit përmenden standardet,
por asgjë nuk po ndodhë në këtë drejtim.
Unë e shof që tani është koha që të fillohet të punohet me realitetin dhe jo vetëm
planifikimi e shpresës. Ne po e shofim nevojën për një ndryshim në mandatin e UNMIK-ut
prej mandatit administrative në një mandate për asistim dhe monitorim. Do të jetë shumë më i
mirë që instuticioneve të Kosovës që tani t’i ipet mundësia për përgjegjësi në të gjitha fushat
dhe të vazhdoi punën me ekspertët e jashtëm të cilët kanë përvojë më të gjerë, të cilët mundë
t’i japin një asistim gjatë një periudhe në Kosovë. Ata do të kenë mundësinë e kontrollimit të
procesit. Kuvendi popullorë është në mëshirën – studimin e qeverisjes së UNMIK-ut. E kjo
nuk është demokraci e plotë.
A kanë partite një program të përbashkët për zhvillimin e Kosovës në vitet e ardhshme
dhe çka saj përket pajtimit, faljes dhe bashkëpunimit me serbët ? Në çfarë mënyre kjo qështje
është pjesë e programit ?
Partitë bashkëpunojnë. Shqiptarët e Kosovës bashëpunojnë mire me përfaqësuesit e
serbëve. Ata (serbët) e kanë një grup në parlament. ka mospajtime në mes partive, porn ë
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princip ne jemi të vetëdishëm për atë që ndodhi por kemi mirëkuptim për rrugën e të
ardhmës?
Ju keni shkruajtur në librin e juaj se Kosova është për të gjithë banorët. A e keni ju
këtë qëndrim edhe në programet e juaja. Ju jeni udhëheqës i një parie dhe i takoni zgjedhësit
në tërë Kosovën. Si ju informojnë ata juve se si mund të vijë deri te pajtimet dhe pranimin e
minoriteteve ?
Sjelljet tona të gjitha institucionet tregojnë për punën tonë dhe për qëllimin e vetëm që
kemi. Bashkëpunimi i të gjitha ministrive në qeveri është shumë i mirë edhe ato që po i
përfaqësojnë minoritetet. Në grupin tonë parlamentar janë dy përfaqësues të minoriteteve.
Këta dy i përfaqësojnë egjiptasit (një grup i romëve). Ata u paraqitën vullnetarisht duke
shprehur dëshirën për të marrë pjesë në grupin tonë. Kontaktit me përfaqësuesit tjerë të
minoriteteve është i mirë, jo vetëm simbolikisht. Ne së bashku i përfaqësojmë detyrat. Ne kemi
një takim në shtatorë të kësaj vjeshte, në të cilin takim do të bëhet fjalë për të drejtat e
minoriteteve, për të drejtat e religjionit, gjuhës dhe kulturës, por edhe për të drejtat tjera
përfshirë këtu edhe shtetësin e dyfishtë. Kjo qështje iu përket p.sh serbëve. Ne akoma nuk
kemi vendosë asgjë për këtë, por po punojmë në këtë drejtim.
Unë u bëra pyetje qytetarëve të Kosovës për medimin e tyre rreth situatës aktuale
sot.ata më thanë se janë shumë të zhgënjyer. Poashtu më thane se partit politike më tepër
luftojnë për interest e veta se sa për popullin. Cili është reagimi juaj në këtë qështje.
Një pjesë nga kjo është e vërtetë, por jo se ne e humbëm kohën dhe mundësitë duke
luftuar mes veti. Ne nuk kemi shumë mundësi t’i japim popullit atë që e kërkojnë. Papunësia e
madhe në këtë jostabilitet ekonomik e bënë situatën më të vështirë. një. Një pjesë e këtij faji i
takon situates kushtetuese. Deri më tani ne nuk kemi asgjë në qeverisje, por ndoshta do t’a
kemi së shpejti. Ne ende nuk kemi sinjal të vërtetë, por jemi të gatshëm që të punojmë, e mos
knaqësia e popullit n’a tregon se ekziston nevoja për një të vërtetë tjetër. Ne duhet të punojmë
për një realitet të ri në Kosovë edhe një status për Kosovën. Mandatin e UNMIK-ut t’a
ndryshojn n diqka tjetër. Kështu që do të kemi një shoqëri normale .
Pas një viti të bisedës time me Ramush Haradinaj, pas zgjedhjeve të vjeshtës 2004 Z.
Haradinaj u zgjodh kryeministër i koalicionit në mes të AAK-së dhe LDK. Në Marsë të vitit
2005 u akuzua nga gjyqi i Hagës për krime të luftës. Ai vendosi të shkoj vullnetarisht në
Hagë, Gjyqi i Hagës përveq të tjerave e akuzoi edhe për likuidimin e serbëve dhe shqiptarëve.
Disa prej kufomave janë hedhur në puse dhe kanale. Këto paragjykime do të sqarohen më
saktësisht gjatë akuzës në gjyq. Është me rëndësi që edhe sulmet e bëra nga shqiptarët do të
dënohen.

TAKIMI ME KRYEMINISTRIN - BAJRAM REXHEPIN
Takimi u zhvillua të premtën më 6 qershor në orën 10:00 në zyrën e tij. Kryeministri e
kishte një ditë me plot aktivitete, për çka u informua posa hymë në zyren e tij. Unë, në pika të
shkurtëra e informova kryetarin për punën time. Mua më kan preokupuar pyetjet - si tash, a do
të vazhdoni me konfrontime ?kryeministrit i bëra pyetje të drejtpërdrejta. Qfarë mendimi keni
për zhvillimin e rolit të UNMIK-ut ?
Që nga vera e vitit 1999 deri më tani, ka patur ndryshime të mëdha. me përkrahjenë e
madhe nga bashkësia ndërkombëtare dhe me atë vullnetin e madh të popullit, gjatë ktyre tri
viteve të fundit, kemi arritur të punojmë dhe të ndërtojmë, sidomos shtëpitë për banim, e të
tjerat. E përditshmja është shumë e vështirë. Problem më i madh është papunësia, sot në
Kosovë më se 60 % janë të papunë. Ky është problem kryesor. Në Kosovë popullësia është e
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re. Të rinjtë kërkojnë prespektivë dhe shpresë. Para disa muajsh filluan t’a ndryshojm
mendimin për UNMIK-un.
Ambicjet tona janë që t’a kthejmë përgjegjësinë dhe t’i shtojmë kompetencat në duart
tona. Kjo filozofi është krejtësisht normale, ngase duhet t’i zhvillojmë instuticionet. Ambicjet
tona janë për një zhvillim më të shpejtë, ne nuk jemi shumë të qetë aq më pak pasiv . edhe ka
shumë problem, UNMIK-u në fillim korri suksese të prekshme. Duke iu falënderuar
bashkësisë ndërkombëtare dhe UNMIK – ut shkuam përpara. i mbajtëm zghedhjet lokale dhe
parlamentare me ç’rast e zgjodhëm parlamentin. Ne jemi të zgjedhurit e popullit. Presim
zhvillim dhe ecje përpara. Ne morëm shumë rekomandime dhe rregulla sa i përket
kompetencave dhe përgjegjësive pë instuticionet që ne i ndërtojmë. Por zhvillimi i
gjithëmbarshëm duhet të shkoi më shpejtë përpara. Këtë e kërkojmë ne si qeveri demokratike
që jemi.Kjo vlenë edhe për Lirinë dhe akceptin e saj në harmoni me grupet e minoriteteve si
dhe zhvillimit të proceseve integruese drejt bashkësisë evropiane (BE).
Koha prej verës së vitit 1999 e deri tani ishte një periudhë vendimtare në shumë lami.
A mendoini ju se partite politike e marrin përgjegjësinë e duhur, apo jeni gridur mes veti më
shumë se që është normale ?
Unë mendoj se partitë po përpiqen t’a kursejnë obiligimin e tyre pa u kursyer, e ata
kërkojnë përgjegjësinë më të madhe. Por është krejt e natyrshme që të gjithë kërkojnë një
pozicion më të fuqishëm për të fituar. Në gjithë dëshirojmë të fitojmë, por ne i kemi disa
ekstra detyrime dhe obiligime. Shumë e qenësishme është që të kemi marrëveshje me
konsensus për qështjet më të rëndësishme siq është përshembull Statusi i Kosovës. Por edhe
shumë gjëra të tjera me rëndësi. Herë pas here ne gabojmë. Disa parti punojnë më shumë për
t’a pasur ndikimin e vet më të madh prandaj nganjëherë ndodhë që t’a kemi vështirë për të
ardhur deri te një gjuhë e përbashkët dhe për disa qështje me peshë më të madhe. Por e tëra
kjo është një proces e ky proces do të shkon mirë e më mirë.
Unë e kam kuptuar se ndërkombëtarët kanë forma dhe qëllime të caktuara. Një prej
tyre është pajtimi dhe falja. Qka mendoni ju, si mund të arrihen këto synime ?
“,Është mirë dhe e njerëzishme që të pajtohesh dhe të falësh pa e harruar se qka
ndodhi në të kaluarën. Ky qëllim është një proces. Në jemi të gatshëm për falje dhe për pajtim
tash. Nëse ne kthehemi mbrapa e mendojmë vetëm për të kaluarën atëher do të ndodhin
konflikte të reja. Historia e shqiptarëve është posaqërisht tragjike.Ne po mundohemi që t’a
obligojmë vetën për një lloj pajtimi. Por për t’a arritë këtë qëllim duhet të jemë të gatshëm të
dy partnerët. Ne nuk po shofim asgjë nga gadishmëria e pales serbe, ndonëse ne (mendohet
ne shqiptarët) arsye që të jemi të pezmatuar e të kundërshtojmë, sepse ne ishim viktimat e
veprimive krimianle e luftës dhe vrasjes në popull. Por duhet t’a vazhdojmë punën me qëllim
që gjeneratat e rejatë kenë një të ardhme më të mirë. Sa për minoritetet, përfshirë këtu edhe
serbët, jemi të obliguar që t’i sigurojmë në posedimin e të drejtave të tyre të barabarta në
Kosovë. Por ata duhet t’a pranojnë realitetin. hapi i pare për një pajtim të vërtetë është që të
zgjidhet një udhëheqës i ri në Serbi i cili do të jetë në gjendje, në emër popullit serb, të
kërkojë falje botërisht për tërë atë që ka ndodhur në Kosovë. Sigurisht që të gjithë serbët nuk
janë pjesmarrës në krime gjatë luftës. Por kjo është shumë e rëndësishme siq bëri Willy
Brandtnë Gjermani . Serbët duhet t’a gjejnë një politikan si Will Brandt – i gatshëm për të
kërkuar falje kjo do të mund ti rris mundësitë për marëdhënie të mira mes shqiptarëve dhe
serbëve të Kosovës.
Unë kam udhëtuar shumë në Kosovë në kohën e fundit. Kam biseduar me fshatarë,
ata mendojnë se në bazë të asaj që përcjellin përmes TV, partite politike luftojnë mes veti për
interest e tyre, ndërsa në parlament nuk shtrojnë qështje në të mirën e popullit.
Është e mudur, ata kanë plotësisht të drejtë ti kritikojnë politikanët. Unë jam antarë i
PDK-së, por si kryeministër mundohem të flas dhe veproj në emër të gjithë banorëve,
posaqërishtë në përkatësinë partiake, pra si kryeministër i krejt banorëve. Veprimi im,
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prioritet i imi i parë është të krijohet – arrihet një e ardhme e kënaqëshme për të gjithë
qytetarët. Mendoj se në parlament disa individ kanë mospajtime. Por, në përgjithësi
përpjekjet për një jetë më të mirë, posqërisht për përspektivën e të rinjëve, në mënyrë që ata
t’a kenë më mirë se që e patëm ne, është preukopim primar.
Unë do të citoj se qka më tha një femër e moshës 50 vjeqare. Unë e pyeta për qështjen
e partive politike – aktivitetin e tyre për zgjedhjen e problemeve akute në popull, ajo mua mu
përgjigj : Unë mendoj se ka shumë korupsion’’. Ҫka mendoni ju për korrupsionin ?
Korrupsioni është një fuqi në vete dhe vlenë për të gjitha shtetet, sidomos për ata në
tranzicion. Kemi sistem të rregullave, por është përgjegjësi e UNMIK-ut e ne mendojmë se
ata nuk po bëjnë mjaft. shumë here jamë munduar të marr masa në këtë drejtim por askush
nuk më ka dhënë autoritet të duhur. Korrupsioni është një shprehi komplekse e cila duhet të
adresohet në mënyra të ndryshme përmes trajnimeve duke filluar në shkollat e ulta. Mendoj
se ne do të mund të arrinim më shumë sukses në këtë drejtim sesa UNMIK-u sikur të na jipej
më shumë autoritet. Shumë punëtorë ndërkombëtarë po qëndrojnë këtu për një kohë të
shkurtër, kështuqë ata nuk mund të jenë më të suksesshëm se ne që po jetojmë këtu dhe po
përballemi meproblem çdo ditë.
Pyetja e fundit : si po ballafaqoheni ju me kriminelët e luftës.
Unë mendoj se Gjykata e Hagës ka të drejtë të zhvilloj hulumtime në të gjitha shtetet
dhe vendet ku ndodhej lufta. Nga njëherë ne pobefasohemi me disa mendime e deklarata të
organizatave të ndryshmendërkombëtare, atëherë sikur e barazuan luftën e Millosheviqit, pra
agresionit ndaj një populli, me luftën kundër këtij agresioni për qlirimin e Kosovës.
Millosheviqi dhe të tjerët rreth tij janë të akuzuar për veprime kriminale, vrasje, krim e
okupim. Përpjekje për ballancim dhe barazim në mes të luftës okupuese dhe kriminale me
luftën për çlirim të Kosovës, neve si popull na fyen. Unë e di që ne i kemi respektuar 100 %
ligjet e luftës. Ata që i kanë thyer rregullat, duhet të paguajnë për atë që kanë bërë. Akuzat
duhet të bëhen me dëshmi të qartë dhe të sakët.

TAKIMI ME UDHHËEQËSIN SERB DRAGISHA KRSTOVIQ
Për mua ishte me shumë rëndësi që ta dëgjoj një mendim të një udhëheqësi serb për
zhvillimet në Kosovë pasi që NATO dhe UNMIK-u morën kompetencat në atë vend.
Në parlament arrita ta takoj Dragisha Kerstoviq. Ai pranoi që të investohet për
zhvillimin e Kosovës nga vera e vitit 1999 deri më sot. Gjatë bisedës insistova të flitet edhe
për temën e pajtimit dhe faljes. Së pari e pyeta se çka mendon ai për periudhën prej kur
Bashkësia Ndërkombëtare e mori udhëheqjen e Kosovës ?
Unë kam për të thënë diqka për periudhën para se bashkësia ndërkombëtare e mori
udhëheqjen e Kosovës. Në Kosovë ka qenë krizë politike, krizë etnike si dhe krizë
institucionale, ndërsa shqetësimet vetëm sa rriteshin. Dikush provoi t’a shpëtoi Kosovën nga
kriza politike, por kriza etnike vetëm sa shtohej. Tensionimi më i madhë ndodhi kur u muar
vesh se do të vijë komisioni ndërkombëtarë i udhëhequr nga Philip Gonzales, kryeministër i
mëparshëm i Spanjës.
Fatkeqësisht asgjë nuk ndodhi prej kësaj ngase Serbia ka pasë qëndrim negative për këtë
qështje, diqka që sipas meje nuk ishte në rregull do të ishte më mirë që Serbia ta kishte
pranuar iniciativën e bashkësisë ndërkombëtare. Mendoj se në atë rast krizanuk do të merrte
kahje krejtësisht tjetër pot ë realizohej iniciativa ndërkombëtare, ndoshta ne do t’I shpëtonim
bombardimeve të 24 marsit. Unë mendoj se në vend të asaj që ngjau, konflikti do të rezultonte
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në diqka tjetër, e ju me luftë e gjakëderdhje dhe me të gjitha shkatërrimet që i prekën shumë
vende të ish Jogusllavisë e posaqërishtë Kosovën.
Pas përfundimit të luftës erdhi bashkësia ndërkombëtare me forcën dhe sigurimin e
vet. U krijua një proces i ri. Një procesi i cili e ndërpreu rrugën e pastrimit etnik. Së bashku
me bashkësinë ndërkombëtare erdhën shqiptarët të cilë gjatë luftës ishin arratisur dhe u
kthyen në shtëpitë e tyre. Një numër i madh i serbëve e braktisën Kosovën dhe shkuan në
Sërbi dhe Mal të Zi. Lidhur me këtë akt një pjesë e madhe e shoqërisë serbe u shkatërrua dhe
u dëmtua. U plaqkitën gjërat me vlerë, sigurisht se kjo u bë sepse po e njejta gjë i’u kishte
ndodhur edhe shqipëtarve. Kjo ishte hakmarrja e tyre, e tëra kjo që ndodhi tek të dy grupet
etnike ishte katastrofë, ndërsa u krijua edhe një polarizëm urrejtje shumë e madhe në mes të
tyre. Një numër i madh i serbeve u kidnapuan sipas informative interne, fjala është për 1300
persona të kidnapuar. Shumë prej këtyre rasteve për sot janë të panjohura. Më vonë disa prej
tyre janë identifikuar apo janë gjetur në varreza masive. Numri i të identifikuarve është i
vogël, këtë që unë po e tregoj ndodhi në të njejtën kohë kur bashkësia ndërkombëtare i
vendosi forcat e sigurisë në Kosovë. Në të njejtën kohë kur shqipëtarët ktheheshin në shtëpitë
e tyre, numër i madh i serbeve e lëshonin Kosovën.
Me kalimin e kohës situata është stabilizuar relativisht. Shumica e udhëheqësve politik
kanë thënë se sikur Bashkësia Ndërkombëtare nuk do të intervenonte, humbja në njerëz do të
ishte më e madhe si dhe ajo me vlerë material, në të dyja palët. Konflikti do të shtohej apo do
të kishte vazhduar edhe më tutje. Qka të them unë më shumë ? Shoqëria serbe nuk është e
pajtimit me atë që komisionet kanë bërë në Kosovë.
Tani kanë kaluar katër vite e ne ende i kemi 230 .000 serbë jashtë Kosovës sepse ata
duhej të arratiseshin nga Kosova në vitin 1999.
Ata nuk kanë mundur të kthehen në Kosovë gjatë këtyre viteve . Nuk kanë mundur të
kthehen në banesat apo shtëpitë e djegura. Me të vërtetë tani në Kosovë ka shumë pak serbë.
Pak më shumë se 500 lokale serbe janë shkatërruar. Është ky një problem i madh, është dhe
një problem tjetër se serbët në Kosovë nuk mund të qarkullojnë lirisht. ata nuk kanë asnjë
siguri, dhe ka ndodhur gjithqka të marr një shembull për atë që ndodhi para disa vitesh,
ndodhi vrasja e shumë njerëzve të rinjë në fshatin Vërboc komuna e Kamenicës. Një ngjarje
tjetër është kur një njeri u rrah gjer në vdekje. Ajo që ndodhi para disa ditëve në Obiliq
vërtetë është tragjike. Tre anëtar të familjes u mbytën me armë zjarri, sot është varrimi i tyre
në Sekundabodica …
Katër vite kanë shkuar, gjatë kësaj kohe nuk është punuar pothuajse asgjë për
sigurimin e lirisë së lëvizjes së sërbeve në drejtim të kthimit në Kosovë. Unë mund të
dëshmojë se në Prishtinë kemi shumë pak serbë, para vitit 1999 këtu banonin 40.000 serbë.
Ky është një problem i madh, nuk ka serbë në Pejë, në Prizëren , në Gjakovë e kjo vlenë edhe
për rrethinat ku kanë banuar serbët përpara aty ku ata nuk mund të jenë tani.
Unë tani dua të themë pak se qka kan bërë OKB në drejtim të ligjshmërisë. Ne kemi
një parlament të konstitiuar, një shtetë të mirënjohur, zgjedhjen e kryetarit dhe zgjedhjen e
udhëheqësve komunal. Fatkeqësisht këto institucione akoma e kanë funksionin e vet, duhet të
pranojnë të gjitha interest etnke (e grupeve etnike ) . por nuk e bëjnë, ata kontrbojnë vetëm në
drejtim të grupeve të veta. Si përfaqësues i grupit etnik serbë unë e di që ne po përjetojmë më
shumë konflikte lidhur me vendosjen e gjërave që janë diskriminuese. Ndonjëherë edhe
minoritetet tjera diskriminohen. Parlamenti dhe qeveria në Kosovë, dhe instuticionet tjera
nuk punojnë siq duhet, kaloi një kohë e gjatë derisa të fillojnë të punojnë siq ka qenë qëllimi,
që të punohet për interest e të gjithëve, që të drejtat të jenë të barabarta për të gjithë banorët,
të barabartë para ligjit. Ligji duhet të mbajë standard të lartë e të respektohet si në tërë
botën. U dërguan njerëz të gabuar në Rambuje tani ne flasim për anën serbe. Ata njerëz që u
dërguan në tryezen e bisedimeve, nuk e kishin mandatin e vërtetë që të arrinin marrëveshje
me shqiptarët . mandate ishte në duart e atyre që udhëheqnin nga Beogradi, njerëzit e forte
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nga Beogradi i’u kishin dhënë instruksionet se deri ku mund të shkojnë e ku dueht të ndalen.
Unë themë se nëse sot Rambujeja do të gjente vendin e vet, nuk do të ndodhte ajo që ndodhi
në vitin 1999. Nëse do të ishte nën udhëheqjen e atij që tani është në pushtet në Beograd, unë
mendoj se Rambujeja do të ishte e sukseshm. UNMIK-u ka vënë disa kushte për zhvillimin e
Kosovës, pajtimidhe falja janë qëllimet kryesore. Në qfarë mënyre ke vepruar ti, si udhëheqës
serb në Kosovë, në arritjen e këtyre standardeve. Mendimi im personal është pozitiv, unë
sinqerisht mendoj se duhet të kryeht një pajtim dhe një falje dhe ne duhet të flasim së bashku.
Përafërsisht para një muaji ndodhi një iniciatic prej PDK-së, udhëheqësi i partis Thaqi e
shprehu dëshirën për bisedime dhe ne vendosëm që të pranojmë iniciativën e bisedimeve. Ne i
derguam një letër Thaqit për bisedë të hapur dhe të mirë për të dy palët. Fatkeqësisht
menjëherë pas kësaj edhe rezuluta për pajtim dhe liri nuk shkoi së mbari. UNMIK-u në krye
me Shtainerin ishin të një mendimi sikurse edhe Washingtoni.
Kjo është pasojë që ne nuk kemi biseda me njëri tjetri, iniciativa u stopua. Tani ne nuk
kemi asnjë iniciativ për biseda të përbashkëta, diqka që sipas meje është shumë e pamundur.
Kjo do të ishte në interest ë të dy palëve, vazhdimisht ndodh diqka që vetëm na largon nga
njëri tjetri. Ndodh diqka dhe largësia mes nesh bëhet edhe më e madhe. Na duhet një kohë më
e gjatë që ti afrohemi njëri tjetrit. Këtu humbëm që të gjithë, e ne nuk jemi të kënaqur me
këtë’’.
UNMIK-u mendon se një diskriminim pozitiv në favor të serbëve të Kosovë, do të
mundësonte një afërsi me popujt tjerë. Kjo do të thotë se serbët do të kenë mundësi më të
mira në shoqëri. A mendonse kjo ka qenë pozitive për zhvillimin ?
Jo, unë mendoj, sa i përket shoqërisë serbe, se nuk po funksionon mirë. Shoqëria
lokale serbe është në rrezik. Gjatë qëndrimit tim në Kosovë kam dëgjuar se qytetarët serb nuk
i paguajn obligmet për leje të vozitjes, tatimin në të ardhura, shpenzimet e rrymës, e obligime
të reja.
A është e vërtetë kjo ?
”Po e vërtetë është , diqka nga kjo është e vërtetë ndosha e tëra nga kjo. Të paktën një
pjesë e asaj që tip o thua është e vërtetë. Nuk mjafton vetëm kjo që njerëzit të qëndrojnë, nuk
është një motivim I mjaftueshëm. Më e rëndësishmja është siguria për një jetë më të mire dhe
të lire.
Nëse nuk e ke këtë liri nuk është e mjaftueshme që njerëzit të qëndrojnë këtu.
Ata tani janë në parlament e i prezantojnë minoritetet. A bisedoni ju këtu në parlament
me të tjerët, ku ju punoni qdo dit ?,, Jo fatkeqësisht, jo ne bashkëpunojmë në atë mënyrë që
flasin përmes diskutimeve, projekti është i lidhur përmes ligjit dhe drejtësis në drejtim të
diskutimeve të kryeministrit. Në qershor të vitit të kaluar, e nxorëm një rezulutë përmes së
cilës ftonin që të gjithë ata që u arratisën gjatë luftës mund të kthehen drejtpërdrejt në
Kosovë. Këtë rezulutë, e blenë ne të gjithë, nëse ata mendojnë të kenë kontakte të
drejtpërdretja në temat që janë të përditshme, ose për të drejtat që mund të vazhdohen përmes
procedurave në lidhje me mbledhjet dhe bisedat tona më vjenë keqë por jo ne nuk kemi,,
Pyetja e fundit – këtu po flitet se në Kosovë të gjitha partite politike haptas po luftojnë
kundër njëri tjetrit në parlament, por në mbrëmje takohen politikanët serbë, por edhe shqiptarë
nëpër restorane pijnë dhe kryejn marrveshjet.
”Jo nuk është e vërtetë, në parlament ka diskutime shumë të ashpëra në mes të partive
në koalicion në një anë dhe me partite në koalicion, në një anë dhe me partite tjera në anën
tjetër. Në restoranë shqipëtarët ulen në një tavolinë, e serbët në tavolinën tjetër. Shumë
shumë rrallë ulemi së bashku.
Unë kam dëgjuar që ka pasë pyetje në lidhje me marrëveshjet ose me biznes në mes
tyre. Janë të tjerët që bëjnë biznes në mes veti. Biznesi në mes serbëve e shqipëtarëve është
zhvilluar, por jo në mesin e antarëve të parlamentit. Unë nuk jamë i sigurtë për të gjitha, por
sinqerishtë ky lloj biznesi nuk është korrekt për shumicën e parlamentit.
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SHPREHJET DHE SHKURTESAT
AAK

Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës

ACT

Action by churches together – aksioni i përbashkët I Kishave

DCA

Danish Church Aid – Ndihma e kishës daneze

FARK

Forcat e armatosura Kosovare

ICTY

International Criminal Tribunal for Former Yougoslavia – Gjykata
ndërkombëtare për krime lufte në ish Jogusllave

KFOR

Kosovo forces ( e udhëhequr nga anëtarët e NATO-s,) por forca prej
vendeve të ndryshme në kuadër të OKB janë të përfshira këtu )

LDK

Lidhja Demokratike e Kosovës

MSF

Medecins sans frontiers (mjekët pa kufi)

MTA

Mlitary Technical Agreement –Marrëveshja teknike ushtarake

NCA

Norwegian Church Aid - Ndihma e kishës norvegjeze.

OSBE

Organizata për siguri dhe bashkëpunim në Evropë

PDK

Partia Demokratike e Kosovës

PSDK

Partia Social Demokratike e Kosovës

UÇK

Ushtria Çlirimtare e Kosovës

UNMIK

United Nations Mission in Kosovo- Misioni i kombeve të bashkuara në
Kosovë

UNCHR

United Nations High Commisioner for refugees- Komisioneri i lartë i
kombeve të bashkuara për refugjatë

UMCOR

United Methodist Committee of Relief
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