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Hyrje
Origjina e konflikteve dhe mosmarrëveshjeve në mes të individëve dhe shoqërive është e vjetër
po aq sa edhe vetë njerëzimi dhe ekzistimi i komunikimit mes tyre. Forma, llojet, palët dhe
natyra e konfliktit kanë evoluar në vartёsi të rrethanave të ndryshme, historike/ shoqёrore/
ekonomike/ politike/ teknologjike dhe ushtarake. Po ashtu edhe evoluimi i mënyrёs së
përfshirjes së palëve në zgjidhjen e konflikteve dhe ndryshimi i metodave apo perfeksionimi i
tyre janё si rrjedhojё e kushteve tё lartëpёrmendura.

Historikisht ndër shkaqet kryesore të lindjes së konflikteve në botë janë: ekonomike/
territoriale/ etnike/ fetare/ ideologjike/ shkelja e të drejtave të njeriut etj. Shumica nga këto
shkaqe në një fazë të zhvillimit të shoqërive kanë qenë burim krizash, qoftë si të vetme, qoftë
më shumë se një, duke përcaktuar kështu kuantitetin dhe kualitetin si të nivelit të konfliktit
ashtu edhe të mundësive për zgjidhjen e konflikteve.

Ndër metodat më kryesore të dëshmuara si më efikase për zgjidhjen e konflikteve janë:
ndërhyrja e një pale të tretë, grupet e synuara, negociatat, arbitrazhi, ndërmjetësimi. Metoda
këto të cilat janë treguar si funksionale në varësi të qasjes së palëve të përfshira në konflikt,
ashtu edhe të atyre të përfshira në zgjidhjen e konflikteve.

Trajtimi objektiv i rasteve të konflikteve në botë të cilat paraqesin objekt studimi përbën
mundësi për analizmin e fazave të zhvillimit të këtyre konflikteve, rolin e palëve të përfshira në
konflikt, metodave etj. Duke mundësuar kështu funksionalitet në parandalimin e konflikteve të
tjera në botë si dhe zgjidhjen e atyre aktuale.

Ajo çfarë përbën specifikë në kuptimin e natyrës së konflikteve është kohëzgjatja e tyre,
element ky, i cili shpeshherë është jetik në gjetjen e mundësive për zgjidhjen e konflikteve. Në
rast të ndërhyrjes së efektshme të palës së tretë, qysh në fillimin e konflikteve ose në lindjen e
mosmarrëveshjeve që dërgojnë në këto konflikte ose përdorimit të metodave funksionale në
zgjidhjen e konflikteve, këto të fundit mund të jenë të përkohshme.
4

Në rast të kundërt, konfliktet mund të jenë të përhershme, kohëzgjatja e tyre mund të përbëjë
mundësi tё gjenerimit të konflikteve të reja, të cilat mund të dërgojnë në përshkallëzimin e tyre
deri nё luftёra rajonale.

Po ashtu përhapja gjeografike ose ndikimi i konflikteve në më shumë se një tёrësi
territoriale/shtete ka ndikuar në përfshirjen e shumë akterëve/palëve në konflikt, interesat e të
cilёve mund të jenë të veçanta apo të përbashkëta ( aleanca ), në varësi ië pozicionit që palët
kanë në konflikt dhe të forcës së tyre të matshme apo të pamatshme.

Rasti i konfliktit të Kosovës, përbën model të ilustrimit se si një konflikt i ashtuquajtur nga njëra
palë në konflikt si: “çështje e brendshme’’ mund të marrë përmasa jo vetëm rajonale të
përfshirjes së palëve tjera në pasojat e konfliktit, por edhe globale në pёrfshirjen e akterëve të
ndryshëm në zgjidhjen e tij.

Po ashtu ëshë dëshmuar se cilësimi i shkeljes së tё drejtave dhe lirive themelore të njeriut, si:
‘’çështje e brendshme’’ e shteteve, trajtimi mizor i të cilave ka dërguar në kryerjen edhe të
gjenocideve nga disa autoritete shtetërore, është dëshmuar jo vetëm si jo i drejtë por edhe i
paqëndrueshëm, duke dërguar kёshtu në reagimin dhe ndërhyrjen e shumë organizatave dhe
akterëve ndërkombëtar në zgjidhjen e konflikteve me natyrë të tillë.
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Definicioni i Konflikteve
Definicioni konflikt shumё shpesh ngatёrrohet me definicionin krizё. Kur flasim pёr kёto dy
terme shumё tё rёndёsishme atёherё edhe duhet bёrё dallimin mes tyre. Kriza ёshtё njё
shkallё e caktuar e konfliktit i cili akoma nuk e ka arritur nivelin e konfliktit, e i cili nё anёn tjetёr
paraqet nivelin mё tё lartё tё krizёs dhe qё pёrcillet me shpёrthimin e plotё dhe kompleks tё tё
gjitha elementeve tё krizёs nё pёrmasa shumё tё gjёra. Pёrcaktimin mё shkencor tё konfliktit e
ka bёrё studiuesi amerikan K.J.Holsti sipas tё cilit :
“Konflikti ёshtё njё dukuri qё shpie nё dhunё tё organizuar tё shkaktuar nga pёrfshirja e palёve,
qё kanё pozicione tё papёrputhshme pёr çёshtje tё ndryshme, kanё qёndrim armiqёsor dhe
forma tё caktuara veprimi diplomatik dhe ushtarak” 1

Pikëpamja gjerёsisht e pranuar e termit konflikt si një koncept në të cilin sipas njё rregulli
paraqitet dhuna e drejtpërdrejtë fizike, është një reflektim i përvojës që është pёrfituar, dhe në
të njëjtën kohë reflekton mungesën e aftësive, njohurive dhe vullnetit për të pranuar konfliktin
si një fenomen tё pashmangshëm në marrёdhёniet ndёrnjerёzore, me zgjidhjen e tё cilit apo
thёnё mё mirё transformimi i tё cilit mund të sjell deri te pajtueshmёria për të zhvilluar një
proces i cili shpesh mund të jetë i dhimbshёm dhe i vështirë. Shoqëritё e pasluftёs në Ballkan
mё sё miri e pasqyrojnё pamjen e të qenurit i pafuqishëm nё qasjen konstruktive ndaj
konflikteve , duke pёrqafuar qasjen e futjes në spiralen e dhunës, e cila pёr njё moment ishte
ndaluar vetёm me ndikimin e fuqive tё jashtme, ndërsa konflikti ka mbetur dhe digjet në
vetvete dhe rezulton akoma, por nё njё nivel tjetёr dhe tё mbështetur edhe më tej nga
struktura të fuqishme shoqërore ndёrsa arsyetimet e tyre janё të integruara në të njëjtat
struktura.
Konfliktet janё dukuri në marrëdhëniet ndërnjerёzore, të cilat mund të rezultojnë nga:
mosmarrёveshjet , dallimet nё vlerat shpirtёrore dhe kulturore, interesat kundёrthёnёse,
përceptimet e ndryshme rreth interesave personale dhe interesave tё palёs tjetёr, paaftёsia nё
shprehjen e ndjenjave dhe mendimeve personale, kёrkesave tё papёrmbushura etj .
1

Lisen Bashkurti, Krizat ndёrkombёtare fq.236 Tiranё 2008
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Derisa nuk kuptohet se konflikti ёshtё problem i pёrbashkёt qё mund tё zgjidhet vetёm me
pёrpjekje dhe bashkёpunim tё pёrbashkёt, tё dyja palёt nё konflikt nuk mund tё fitojnё. 2
Pёr tё depёrtuar nё tёrё pёrmasёn e pёrcaktimit tё termit konflikt duhet analizuar
komponentet pa tё cilat konflikti nuk mund tё ndodhё. Komponentet mё tё rёndёsishme janё:


Palёt nё konflikt



Çёshtjet konfliktuale



Tensionet



Veprimet

Palёt nё konflikt
Dy palë në konflikt janë:

-

Të varura nga njëra tjetra që duhet të kooperojnë që të arrijnë cakun apo interesat e
veta

-

Të afta që të ndikojnë njëra në tjetrën, të ndërmarrin apo të pengojnë veprimet të cilat
mund ta dëmtojnë por edhe të përfitojnë

-

Nën presion të afatit dhe kufizimit kohor palët e ndajnë motivin për një marrëveshje më
të shpejtë

-

Të vetëdijshme se alternativat e marrëveshjes nuk paraqiten si të dëshirueshme

-

Të afta që të identifikojnë si dhe të pajtohen rreth pyetjeve të shtruara në bisedë në
situatën kur interesat e tyre nuk janë krejtësisht ikompatibile dhe nën ndikimin e
kufizimeve të jashtme siç janë: paparashikueshmëria e vendimit gjyqësor, potencialisht
stafi i irituar, shpenzimet eventuale të hapjes së një praktike të re të cilat i trimërojnë që
të arrijnë marrëveshje për çështjet që i negociojnë

2

Violeta Petrovska Beshka, Konfliktet, fq 2-5 Shkup 1995
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-

Palёt nё konflikt kёrkojnё tё arrijnё disa objektiva tё caktuara si p.sh. pёrfitimi i
territoreve, siguria, kontrolli i resurseve, aksesi nё treg, prestigji, aleancat, pёrmbysja e
qeverive tё caktuara dhe shumё çёshtje tjera3.

Çështja konfliktuale është subjekt i kundërshtimit ose kontestimit të palëve dhe përfshinë
pozicionet që përpiqen të arrijnë. Pozicioni konfliktual, që përfshinë sjelljen dhe qëndrimin,
ndodhë kur njëra palë ka një pozicion që është i papranueshëm ose i papajtueshëm me dëshirat
ose interesat e palës tjetër. Një nga çështjet konfliktuale më tradicionale është çështja e
territoreve. Kjo çështje është nga më krucialet që ka çuar në konfliktet ndërkombëtare.
Natyrisht, ka pasur papajtueshmëri të thella edhe në çështjet e strukturës së tarifave, çmimit të
naftës, parandalimit të përhapjes së armëve bërthamore, trajtimit të minoriteteve ose për
pushtet dhe detyra e postit të Sekretarit të Përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara. ‘’ Konflikti
mund të ndodhë në ato fusha për arye se një qeveri dëshiron që problemi të zgjidhet në një
mënyrë që është e papajtueshme me dëshirat e palës ose palëve të tjera’’.4

Ndërsa, tensionet kanë të bëjnë me qëndrimet se predispozicionet – të tilla siç janë mosbesimi
dhe dyshimi – që popullsitë apo politikanët kanë ndaj palës ose palëve të tjera. Tensionet nuk
përbëjnë në vetvete shkak konflikti, por vetëm shprehin predispozicionin e palëve që të arrijnë
objektivat e tyre të papajtueshme me palën ose palët e tjera.

Lidhur me veprimet, mund të thuhet se konflikti përmbanë në vetvete veprime – diplomatike,
propagandistike, komerciale, ose kërcёnime dhe ndëshkime ushtarake, që njëra palë ndërmerr
kundër palës ose palëve të tjera. Aspektet e definuara më lartё na qartësojnë se tensionet janë
vetëm dimensioni psikologjik i krizës, ndërkohë që kriza është vetëm një stad i caktuar drejt
konfliktit. Kështu, sipas politikanëve që janë marrë me krizat, thuhet se shenjat e krizës janë, së
pari, veprimet e papërllogarituara nga kundërshtari, së dyti, pёrceptimi i rreziqeve të mëdha, së
3
3

Lisen Bashkurti, Krizat ndёrkombёtare fq236 Tiranё 2008
K.J. Holsti, internacional Politics, A Framework for Analysis, New Jersey, 07632, 1992
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treti, perceptimi i kohës së kufizuar, katastrofave nga mosveprimi. Pra, nëse e bëjmë mirë
dallimin midis konfliktit dhe krizës atёhere nuk bëjmë gabim në përcaktimin e situatave si
konflikt në çfarëdo rast. Nuk është, për shembull konflikt kur populli ose grupe njerëzish
ngrihen kundër qeverisë për diçka ose shumёçka. Kjo nuk do të thotë se kemi konflikt.5

Llojet e konflikteve
Një mënyrë e të vështruarit të konflikteve ndërkombëtare është që të parakuptojmë se të
gjitha shtetet kërkojnë të kenë një fuqi sa më të madhe në krahasim me shtetet e tjera.
Atëherë, konflikti shndërrohet në kusht të përgjithshëm që ekziston ndërmjet shteteve dhe ato
luftojnë për fuqi, gjendje sa më të mirë dhe aleanca në sistemin ndërkombëtar. Kjo mënyrë
realiste trajtimi jep me siguri disa ide në lidhje me konkurrencat për fuqi, të cilat ndonjëherë
bëhen deri diku të shkëputura prej çdo konflikti themelor për territor, fe ose shkaqe të tjera të
veçanta. Për shembull, Kina sulmoi Vietnamin më 1979 për ‘’ t’i dhënë mësim’’ pasi Vietnami
sulmoi Kamboxhian e përmbysi atje qeverinë e Khmerëve të Kuq që ishte aleate e Kinës. Kina
nuk donte territorin vietnamez, ajo donte vetëm te jepte ndëshkim për një veprim që ajo nuk e
miratonte. Në të tilla raste, lufta për fuqi në kuptimin thelbësor të saj paraqitet me logjikën e
vet.

Por përse shtetet duan të kenë fuqi? Fuqia u jep shteteve disa përfitime të veçanta, ose aftësinë
për të nxjerrë përfundime më të mira nga përpjekjet për marrëveshje mbi çështje të veçanta, të
cilat kanë rëndësi për mirëqenien e tyre. Pjesa më e madhe e konflikteve ndërkombëtare,
përfshirë ato që qëndrojnë prapa dhjetëra luftërave që zhvillohen tani, janë konflikte për
shqetësime e kërkesa konkrete. Ato janë grindje për kufij territorial, urrejtje etnike, revolucione
etj.
Për të kuptuar natyrën e konflikteve ndërkombëtare, si edhe mundësinë që ata të kthehen në
të dhunshëm, duhen studiuar interesat dhe qëllimet themelore të akterëve që janë përfshirë
në të.
5

Lisen Bashkurti,Krizat ndёrkombёtare, Tiranё 2008
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Pjesët e mëposhtёme flasin për gjashtë lloj konfliktesh ndërkombëtare. Tre prej tyre janë për
interesa materiale të prekshme:
1. Konflikte për kufij teritorial, përfshirë përpjekjet për shkëputje prej një teritori të
caktuar
2. Konflikte për kontrollin mbi qeverinë kombëtare
3. Konflikte ekonomike për tregtinë, paranë, burimet natyrore, trafikun e drogës e të tjera
veprime të tilla ekonomike
Tre llojet e tjera të konfliktit kanë të bëjnë me përplasje të ideve, që janë më pak të prekshme:
4. Konflikte etnike
5. Konflikte fetare
6. Konflikte ideologjike

Këto gjashtë lloje konfliktesh nuk e përjashtojnë njëri – tjetrin në mënyrë të ndërsjelltë, dhe në
praktikë ata kanë shumë gjëra të përbashkëta me njëri – tjetrin. Për shembull, konfliktet
ndërmjet Rusisë e Ukrainës pas shpërbёrjes së Bashkimit Sovjetik nё vitin 1991, kanë qenë
shumë të ndërlikuara. Të dy këto shtete të reja kishin një konflikt teritorial për gadishullin e
Krimesë, të cilin udhëheqësi sovjetik Nikita Khruschev ia kishte kaluar Ukrainës në vitin 1950.
Atje dhe në vendet e tjera, rusët etnikë që jetonin në Ukrainë dhe ukrainasit e Rusisë përjetuan
konfliktin etnik. Ndërmjet formave ukrainase e ruse të krishtërimit ekzistojnë ndryshime të llojit
fetar. Të dy shtetet kishin edhe konflikte ekonomike për tregtinë e paranë në periudhën pas
shpërbërjes së Bashkimit Sovjetik, e cila krijoi kufij e para të reja.

Sidoqoftë, këto konflikte të shumta nuk çuan në përdorimin e forcës ushtarake. Kjo është një
mjet për të mbajtur mend se konflikti nuk është i njëjtë me luftën, se pjesa më e madhe e
konflikteve nuk sjellin pas vetes përdorimin e dhunёs. Konfliktet e interesit ndodhen në qendër
të të gjitha përpjekjeve ndërkombëtare për marrëveshje, prej bisedimeve zyrtare për tregtinë,
deri të kontrolli i armëve. Ata kthehen në të dhunshëm vetëm ndonjëherë.6

6

Joshua S Goldstein, Marrёdhёniet ndёrkombёtare,Tiranё 2003
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Analiza e Konflikteve

Nuk ekziston njё teori gjithpёrfshirёse e cila i shpjegon shkaqet e konfliktit. Konfliktet ndodhin
pёr shkak tё palёve tё cilat kanё qёllime ikompatibile qё paraqet përceptimin subjektiv tё
konflikteve si dhe shkaqeve strukturale si padrejtёsia, varfёria dhe jobarazia qё paraqesin
përceptimin objektiv. Metodologjia e analizës bazohet nё aspektin historik tё konfliktit,
problemin themelor dhe palёt e pёrfshira nё konflikt, nё kontekstin global dhe rajonal si dhe
pёrvojat e pёrfituara nga konfliktet e mёhershme apo qё kanё ndodhur diku tjetёr.

Analiza do të tregojë ndikimin e gjatё tё hijeve tё historisё tё cilat edhe nё kohёn e sotme
paraqiten si pengesё pёr zgjidhjen e konflikteve, sepse e kaluara ёshtё rrёnjosur thellё nё
vetёdijen e njerёzve, pastaj ndikimin e elitave vendore dhe akterёve ndёrkombёtarё, rastet e
humbura pёr zgjidhjen konfliktit nё tё kaluarёn qё ёshtё pёrcjellur me shkatёrrime tё mёdha
deri nё shoqёri krejtёsisht tё shkatёrruara çka tregon mё sё miri pёr koston e ulёt tё jetёs
njerёzore qё ka pasur dhe vazhdon ta ketё akoma gjatё zhvillimit tё konflikteve. Mjafton të
thuhet se në 50 vitet e fundit në nivel botëror kanë qenë vetëm 17 ditë paqe7, ndërsa pas
Luftës së Dytë Botërore në përafërsisht 180 luftëra që janë zhvilluar deri në vitin 2000 kanë
vdekur afërsisht 35 milion njerëz.8
Andaj me plotë të drejtë mund të thuhet se konfliktet dhe lufta e përcjellin shoqërinë njerzore
që nga lindja e saj, me dallim se me zhvillimin e e shoqërisë kanë qenë më të gjërë dhe më
destruktiv sa i përket pasojave. Sa për të vërtetuar këtë mjafton të përmendet se që nga viti
3200 p.e.r e deri më sot janë zhvilluar 14.513 luftëra ndërsa jetën e kanë humbur 3 miliardë e
600 milion njerëz.9

7

Grant Ted, & Woods Alan, New World Disorder – Relationships Worlduide in Early 21st
Century, London, 2000
8
Honing Jan Wilijem, New Conflicts: Risks and Challenges. – In: Heinz Gartner, Adrian
Hyde-Price, Erich Reiter, (eds), Europe’s New Security Challenges, London: Lynne
Reinner Publishers, Boulder, 2001.
9
Armed Conflicts and Conflict Management, Stockholm International Peace Research
Institute SIPRI. http://www.sipri.org/contents/conflict/
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Pas Luftës së Ftohtë brenda shteteve u paraqitёn njё varg problemesh si etnike, fetare,
gjuhësore, probleme në lidhje me identitetin si dhe anёt e dobёta apo të metat e globalizimit.
Konfliktet sollёn krijimin e shteteve tё dobёta, e nё shumё raste edhe shkatёrrimin e shteteve
siç ndodhi me Ish- Jugosllavinё, BRSS-nё dhe Çekosllovakinё.

Konfliktet afatgjata janë të rrënjosuar thellë në jetën e akterëve të tyre dhe janë të
pazgjidhshme, duke u bazuar në konsiderimin e tyre si të pazgjidhshme është e kuptueshme
shkalla e interesimit të palёve për zgjidhjen e tyre. Bazë e këtyre konflikteve është mohimi i
nevojave të njeriut për siguri, identitet dhe pjesëmarrje në procesin e përcaktimit të identitetit,
proces ky i cili jo rrallë herë ka gjeneruar konflikte të lashta sa vetë njerëzimi, siç është konflikti
izraelito – arab dhe ai ballkanik.

Ekzistojnë disa faza të konflikteve të dhunshme, të cilat përfshijnë brenda vetes edhe forma të
ndryshme të intensitetit të përdorimit të dhunës dhe formave të saj. Tensionet dhe ndarjet
politike, përbëjnë fazën e parë pothuajse në të gjitha konfliktet, të cilat mbledhin rreth vetes
grupe mobile të gatshme për të mbёshtetur synimet e caktuara nё çdo rast, me çfarёdo lloj
mjeti.

Erozioni i legjitimitetit politik, nënkupton thellimin e ndasive dhe pozicionimin e palёve dhe
interesave të tyre kundër njëra - tjetrës, duke e shndёrruar apo vendosur kështu legjitimitetin
politik në diskutim si të papërfillshëm dhe duke i trajtuar bartësit e saj jo si përfaqësues
legjitim/ instititucione/ sistem politik, por si palë rivale e cila me anë të legjitimitetit mundohej
të dominojë karshi interesave të palёs tjetër.

Në fazё të këtillё të konfliktit, opsioni i vetëm i pranueshëm për palët si metodë e pa alternativё
për ‘’ zgjidhjen e konfliktit’’ mbetet, përdorimi i dhunës. Moment ky i cili zhvillohet në trajta të
ndryshme në varësi të rrethanave specifike, si burimi i konfliktit, mobilizimi i palëve dhe forca e
tyre në raport me palën tjetër. Ballafaqimi i forcave në këtë mënyrë nëpërmes dhunës ka
dërguar në shkatërrime të mëdha për të dy palët e përfshira në konflikt, si në luftën Iran – Irak.
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Shkalla e zhvillimit të intensitetit të konfliktit përfshirë trajtën e saj, paraqitet si e një rëndësie
të veçantë, për faktin që, është pikërisht kjo fazë, e cila përcakton numrin e akterëve të
përfshirë në të, dimensionet e konfliktit, përmasat gjeografike të shtrirjes së tij si dhe pranimin
ose jo të alternativave tjera, krahas dhunës, siç është rasti me diplomacinë dhe negociatat pa
marrë parasysh llojin e tyre.
Zgjidhja e konflikteve
Duke u nisur nga rrethanat specifike dhe karakteristikat e çdo konflikti, i cili kërkon zgjidhje, në
varësi të natyrës së tij, objektiv kryesor qoftë i palëve të përfshira në konflikt, qoftë i palës së
tretë, e cila ndërhynë në rolin e ndërmjetёsit në mes palëve, në fazën e zhvillimit të konfliktit
është parandalimi i konfliktit të dhunshëm, moment ky cili përcakton të ardhmen jo vetëm për
zgjidhjen e konfliktit, por edhe për shumë situata postkonfliktuoze. Sot në botë ekzistojnë
shembuj nga më të ndryshmit se si intervenimi i vonë në konfliktet të cilat janë injoruar ka
ndikuar qё tё zgjerohen format e tyre të dhunshme me këtë edhe pasojat, rajonale e globale siç
ndodhi nё Bosnjё dhe Hercegovinё apo edhe nё Ruandё.

Ekzistojnë forma të ndryshme të parandalimit të konfliktit të cilat përcillen me metoda
relevante në varësi të natyrës së konfliktit. Njëra ndër to është, parandalimi sipërfaqësor i cili
arrihet duke parandaluar konvertimin e konfliktit latent në konflikit të hapur dhe të armatosur
e cila arrihet nëpërmjet diplomacisë zyrtare dhe jo zyrtare, ndërmjetёsimit, presionit të fuqive
të jashtme, sanksioneve e deri te vendosja e trupave paqëruajtëse.

Në anën tjetër, parandalimi në brendësi, i referohet trajtimit më të detajuar për parandalimin e
konfliktit dhe ka të bëjë me rrënjët e konfliktit/ gjenezën e tij, studimin e interesave të cilat
dërgojnë deri te konflikti, si dhe analizimin e marrëdhënieve konfliktuoze, të cilat përcaktojnë
format kryesore për trajtimin e konfliktit, qasjet ndaj tyre si dhe mundësitё reale të efikasitetit
të metodave gjegjëse në raport me konfliktin.
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Ndër metodat më praktike dhe efikase për zgjidhjen e konflikteve, të cilat përdoren në varësi të
llojit të konfliktit janë:
a) zhvillimi ekonomik
b) ndryshimet politike dhe kushtetuese
c) zhvillimi i kulturës politike

Për derisa nga shumë studiues ekonomia kuptohet si çelësi i shumë zhvillimeve dhe
përcaktuese

e shumë politikave falë një ndërlidhjeje të shkëlqyer me politikën, duke

përcaktuar kështu shumë zhvillime tjera, ndërlidhje kjo e cila mbështetet dhe kundërshtohet në
varësi të sistemit politik dhe formës së ekonomisë që praktikon sistemi përkatës.

Rrjedhimisht ekonomia paraqitet si mundësia kryesore për zgjidhjen e konfliktit, duke u
mbështetur në argumentin që zhvillimi ekonomik, i cili rrit standardin e jetesës së popullsisë,
rritë mirëqenien, fuqizon stabilitetin dhe qёndrueshmërinë jo vetëm të sistemit i cili mund të
jetë potencialisht vatër konflikti, por edhe neutralizon akterët tjerë konflikt nxitës dhe konflikt
bartës.

Mirëpo, megjithatë e një rëndësie po aq të veçantë mbetet lloji i sistemit politik dhe efikasiteti i
tij në raport me këto zhvillime, pasi që një paqëndrueshmëri eventuale nga ana e tij, mundëson
përplasjen e grupeve të ndryshme për interesa të caktuara, të cilat ndjekin interesat e tyre të
ngushta materiale dhe dëmtojnë në masë të gjerë interesat jetike të një popullatë të tërë, duke
krijuar kështu jo vetëm mundësinё e zhvillimit të një konflikti, por duke përcaktuar kështu edhe
kohëzgjatjen e konfliktit, veprim i cili paraqet hakmarrjen e vazhdueshme dhe luftën civile si
‘’ shkallën më të ulët të konfliktit’’.

Siç dihet nga historiku i ekonomisë, ideologjitë e pushteteve dhe teoritë dominuese ekonomike
kanë ndikim të fuqishëm në profilizimin dhe funksionet ekonomike të shtetit, andaj brenda
shteteve ideologjike ishte aq e shpeshtë ndërhyrja e shtetit në jetën ekonomike. 10 Andaj në rast
10

Abdylmenaf Bexheti, Financat Publike, Tetovë, 2007, f. 197
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të keqpërdorimit të pushtetit politik nga një grup i ngushtë njerëzish me interesa krejtësisht të
kundërta me atë të shumicës, e vetmja mundësi për parandalimin dhe zgjidhjen e konflikteve,
paraqiten ndryshimet politike dhe kushtetuese. Këto veprime i hasim qysh në ekzistimin e
regjimeve të para, të cilat i përshtaten ndryshimeve të kohës dhe kërkesave për ndryshim, deri
edhe te zhdukja e tyre.

Ndërtimi i një sistemi politik i cili jo vetëm se nuk do te ishte burim konflikti dhe sidomos palë
konflikt nxitëse ose konflikt bartëse, paraqet një bazё të rëndësishme për parandalimin e
zhvillimit të konfliktit, reagimin efikas të tij në rast të lindjes se ndonjë krize si dhe zgjidhjen
efikase të konfliktit, duke trajtuar palët, kërkesat dhe situatёn specifike me tërë kapacitetet, si
dhe në varësi të përgjegjësisë së secilës palë.

Shumë nga konfliktet afatgjata nëpër botë, paraqiten si rrjedhojë e ekzistimit jo vetëm e
shkeljeve/cenimit të të drejtave dhe lirive themelore të grupeve të caktuara të paraqiten si
shumicë në raport me shkelësin e tyre, por edhe të ‘’ garantimit kushtetues’’ për shkeljen
sistematike të disa të drejtave, të cilat paraqesin mundësi të përhershme për konflikt,
ndryshimi i akteve ligjore dhe zëvendësimi i tyre me akte tjera juridike të drejta në raport me
kërkesat ekzistuese të palëve në bazë të sё drejtës ndërkombëtare universale, jo vetëm se do të
zgjidhte konflikte të tilla, por edhe do të paraqiste shembull dhe mundësi edhe për zgjidhjen e
konflikteve tjera të ngjajshme për nga natyra e konfliktit.

Në të tilla rrethana, zhvillimi i një kulture politike, e cila si bazë të përhershme do të kishte
vlerat më të larta morale e njerёzore, individuale, shoqërore, kombëtare e ndërkombëtare, të
cilat mundësojnë ruajtjen dhe ndërtimin jo vetëm të një sistemi politik efikas, mirëpo edhe
përhapjen e vlerave të tilla në vend të përhapjes së ndjenjave të urrejtjes, nxitjes së konfliktit
dhe dhunës. Andaj zhvillimi i një kulture politike e cila përfaqёson në vete një civilizim që
pranon tjetrin ashtu si pranon edhe vetveten, mbetet çelës i parandalimit të konflikteve të
shumta në periudhën e globalizimit.
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Historikisht përfundimi i konflikteve është arritur nëpërmes, bisedimeve, marrëveshjeve si dhe
duke i dhënë fund dhunës, po ashtu është pikërisht koha dhe historia e njërzimit ajo e cila ka
dëshmuar si të papranueshme përdorimin e dhunës me qëllim përfundimin e konfliktit, pasi që
ajo vetëm se ka transformuar formёn e konfliktit, duke e bërë atë nganjëherë edhe më të
dhunshëm dhe mё të rrezikshëm për njerёzimin. Po ashtu menaxhimi i konfliktit i cili përfshinë
kufizimin, reduktimin dhe kontrollimin e konfliktit të armatosur, është paraqitur si mundësi e
zvogëlimit të nivelit të dhunës të përdorur nga palët, duke ulur gradualisht armiqësitë e tyre
nëpëmes bisedimeve të cilat dërguan deri tek përfundimi paqësorё i shumë konflikteve nëpёr
botë.

Në rrafshin tjetër zgjidhja e konfliktit, nëpërmjet zgjidhjes së shkaqeve të tij të brendshme, të
cilat paraqesin burimin e këtij konflikti paraqitet nëpërmes disa metodave, të cilat janë të
shumta dhe të cilat gjejnë aplikim në varësi të kontekstit të konfliktit dhe veçorive të tij.

Metodat

kryesore të dëshmuara si më efikase për zgjidhjen e konflikteve janë:

Ndërhyrja e një pale të tretë: siç ёshtё Bashkёsia Ndёrkombёtare përfshirë organizatat e
fuqishme ndërkombëtare si BE, NATO, OKB dhe të tjera


Grupet e synuara: ku pёrfshihen elitat politike si dhe përfaqësuesit e lëvizjeve tё
ndryshme qofshin ato politike, ushtarake apo qytetare



Negociatat: realizohen mbi baza vullnetare dhe qëllimi ështё që zgjidhja të arrihet me
marrëveshje e jo fitorja ose mbisundimi i njërës palë në konflikt



Arbitrazhi: palёt paraprakisht obligohen qё tё pranojnё vendimet e gjykatёs



Ndërmjetësimi: përmes tryezave të rrumbullakëta, konferencave, takimeve publike apo
të fshehta, shuttle diplomacy e forma tjera të ndërmjetësimit

Për deri sa zhvillimi i konfliktit në mes të dy palëve, pamundëson gjykimin dhe qasjet objektive
ndaj njëra tjetrës, rrjedhimisht edhe të besimit të ndërsjellë të tyre në zgjidhjen e konfliktit, që
nga lashtësia ndërhyrja e një pale të tretë për zgjidhjen e konfliktit ka qenë një ndër metodat si
mё të pranueshme nga palët, më efikase, ashtu edhe më e qëndrueshme në stabilitetin pas
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zgjidhjes së konflikteve. Për rastin e Kosovës, Komisioni i Badinterit, edhe pas Luftës sё Ushtrisë
Çlirimitare të Kosovës, do të kishte ndikim negativ në pjesën e rrugës për zgjidhjen
përfundimtare të statusit të Kosovës.11
Njëra nga format themelore, më të vjetrat dhe më të përhapurat për zgjidhjen e konflikteve
janë marrëveshjet të cilat vijnë si rezultat i lodhjes materiale dhe asaj njerëzore si pasojë e të
cilave liderët radikal apo edhe grupet e caktuara nuk janë më në gjendje që të mobilizojnë
zemërimin e njerëzve.12

Mirëpo kjo zgjidhje është afatshkurte sepse palëve ju krijon mundësi që të revitalizojnë
potencialet e tyre dhe rifillimin e konfliktit.

Nëse marrëveshja është arrit me ndërmjetësimin e palës së tretë apo arbitrit, e sidomos nëse
ndërmjetësi posedon fuqi të madhe efektive si dhe imponimin normativ atëherë mund të flitet
për armëpushim afatgjatë por asesi për zgjidhje përfundimtare të konfliktit.13
Për të tejkaluar këto probleme duhet ndihma e palës së tretë dhe në këtë rast ndërmjetësimi
shihet si zgjidhja më e përshtatshme.

11

Ramë Buja, Konferenca e Rambujesë, Prishtinë, 2006, f. 40
Më tepër të shikohet në: McGarry John, O’Leary Brendan, Introduction: The macro-politicalregulation of ethnic
conflict, in: John. McGarry i Brendan. O’Leary (eds.): The Politics ofEthnic Regulation, London and New York:
Routlege. 1993
13
Shembulli i Marrëveshjes së Dejtonit për Bosnjën dhe Hercegovinën
12
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Definicioni i ndërmjetësimit
Ndërmjetësimi më së shpeshti definohet si intervenim i palës së tretë në negociata ose në
konflikt e cila është e pranueshme për të dyja palët të përfshira në konflikt. Përveç
marrëveshjeve dhe bisedimeve si koncepte bashkëkohore të zgjidhjes së konflikteve
posaçërisht dallohen ndërmjetësimi dhe arbitrazhi. Vet shprehja ndërmjetësim ka hyrë në
përdorim viteve të shtatëdhjeta të shekullit XX dhe nënkupton ndërmjetësimin e palës së tretë
si palë neutrale në konflikt me të vetmin qëllim arritjen e një zgjidhje të përbashkët dhe të
pranueshme për të gjitha palët në konflikt.14

Kjo palë e tretë ka fuqi të kufizuar ose nuk e ka autoritetin në sjelljen e vendimeve, ndërsa i
ndihmon palët në konflikt që vullnetarisht të arrijnë një marrëveshje të pranueshme rreth
çështjeve kontestuese. Përveç asaj që merret me çështje serioze, ndërmjetësimi gjithashtu
mund të vendos ose të forcojë ndjenjën e besimit dhe respektit ndërmjet palëve ose të
ndërprejë lidhjet në mënyrë që të minimizoj dëmet emocionale dhe psikologjike. Pjesëmarrja e
autsajderëve shpesh siguron perspektiva të reja për çështjet të cilat i ndajnë palët në konflikt
dhe ndërton procese efikase për zgjidhjen e problemeve. Palët në konflikt duhet të jenë të
gatshme që të lejojnë palën e tretë që të ndërhyjë në negociata dhe të ndihmoj në zgjidhjen e
problemeve.

Procedurat e ndërmjetësimit janë të bazuara në zgjidhjen e pranueshme për të gjitha palët në
konflikt. Si pikënisje shërben parimi se konfliktet më lehtë zgjidhen nëse në plan të parë
vendosen interesat e palëve, e jo forca dhe e drejta. Ky koncept është zhvilluar në Universitetin
e Harvardit dhe njihet si Koncepti Harvard. Sipas këtij koncepti janë tre parime kryesore:
kompensimi i interesave , përcaktimi i pozicioneve ligjore dhe përcaktimi i pozitës së pushtetit.

14

Ndërmjetësimi në literaturë shpesh haset edhe si shuttle diplomacy dhe paraqet praktikën e kohërave të
reja.Është e lidhur për emrin e Henry Kissingerit ish-sekretarit amerikan të shtetit i cili pa ndërprerë fluturoi në
relacionin Jerusalem-Damask-Kajro duke ndërmjetësuar për arritjen e paqes pas luftës arabo-izraelite të vitit 1973
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Gjashtë rregulla për aplikimin e një sistemi me kosto të pakta për zgjidhje konfliktesh 15

1. Vini në qendër të bisedimeve interesat e palëve në konflikt
2. Zhvilloni metoda, që i inkurajojnë palët në konflikt të ulen sërish në tryezën e bisedimeve
3. Planifikoni metoda sa më pak të kushtueshme, që bazohen në ligj apo në pushtet, nëse
metodat e zhvilluara prej jush dështojnë
4. Këshilloni personat e prekur dhe jepuni atyre Feedback, për të penguar kështu konfliktet
në mënyrë afatgjatë
5. Renditini metodat e ndryshme sipas kostove, që ato mbartin, duke nisur nga më të lartat deri
tek ato më të ultat
6. Kini kujdes motivimin e pjesëmarrësve, aftësitë e tyre dhe mjetet, që keni në dispozicion për
metodën

Ndërmjetësi mund të lajmërohet në momentin kur:
-

Emocionet e palëve janë intenzive dhe kur e pengojnë arritjen e marrëveshjes

-

Komunikimi mes palëve është i dobët si në aspektin kualitativ ashtu edhe kuantitativ ose
kur palët nuk munden vet ta ndryshojnë situatën

-

Interpretimet e gabueshme si dhe stereotipet qё e pengojnë komunikimin produktiv
mes palëve si dhe krijojnë barriera të ndryshme

-

Kur ekzistojnë mospajtime rreth të dhënave se cilat informata janë të rëndësishme, si
mblidhen ato, dhe si bëhet evaluimi i tyre

-

Ekzistojnë shumë pyetje në bisedime ndërsa palët nuk mund të pajtohen rreth rradhitjes
së tyre, ekzistojnë interesa të cilat interpretohen ose që vërtetë janë ikompatibile,
ndërsa palët hasin në vështirësi duke u munduar që të pajtohen.

-

15

Dallimet e vërteta ose interpretimet në vlera i ndajnë palët

http://www.dadalos.org/frieden_alb/grundkurs_4/mediation.htm (shikuar me 06.04.2012)
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-

Palët nuk kanë procedura për bisedime, shfrytëzojnë procedura të gabueshme ose nuk i
shfrytëzojnë ato në mënyrën më të mirë

-

Nuk ekziston një strukturë e pranueshme ose një forum për bisedime

-

Palët kanё vështirësi që të fillojnë bisedimet ose kanё arritur në një rrugë pa dalje për
shkak të imtësirave

Ndёrmjetёsi nuk ka autoritet për marrjen e vendimeve andaj ky fakt e bën ndërmjetësimin
shumë atraktiv për të gjitha palët në bisedime sepse mund të mbajnë kontrollin ultimativ për
përfundimin e tyre. Por, megjithatë ndërmjetësit nuk janë fare pa ndikim. Autoriteti i tyre i tillë
çfarë është, bazohet në fshehtësinë dhe kredibilitetin, ekspertizën për përparimin në bisedime,
përvojën e mëhershme rreth pyetjeve të njejta, aftësinë që të lidhin palët në bazë të interesave
të përbashkëta të tyre, reputacioni i njeriut të aftë si dhe në disa raste edhe lidhja e tij me palët.
Autoritetin ose njohjen e të drejtave për ndërmjetësin që të mund të ndikojë në rrjedhën e
bisedimeve e japin vetëm palët në konflikt pavarësisht faktorit të jashtëm, marrëveshjeve si
dhe agjencioneve. Ndërmjetësi mund të marrë disa role që të ndihmojё palët në zgjidhjen e
konfliktit si p.sh.( Agjencioni Amerikan i Arbitrazhit ).

Ndërmjetësi ( mediatori ) :
-

Ai i cili i hap kanalet e komunikimit ose e lehtëson atë nёse palët veç janë duke biseduar

-

“Legjitimuesi” i cili ndihmon të gjitha palët të njohin të drejtën e të tjerëve që të marrin
pjesë në bisedime

-

Është ai i cili e lehtëson procesin, mundëson procedurat si dhe shpesh formalisht
kryeson bisedimet

-

“Instruktori ose edukatori” i cili i mëson fillestarët, ata pa aftësi ose negociatorët e
papërgaditur për procesin e negociatave
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-

Është ai i cili i zgjeron resurset, që i ofron ndihmë proceduriale palëve dhe i lidh ata me
burime dhe ekspert të jashtëm të cilët mund të ofrojnë opsione të pranueshme për
palët

-

“Hulumtuesi i problemit” që i mundëson njerëzve në bisedime ta shohin problemin nga
pikëpamje të ndryshme, i ndihmon atyre në definimin e çështjeve bazë të interesave
dhe kërkon opsione të kënaqshme për të gjitha palët

-

“Agjent i realitetit” që ndihmon të arrihet një zgjidhje e pranueshme ose e zbatueshme,
i teston dhe provokon palët të cilat kanë qëllime ekstremisht reale

-

“Mish qengji ose kurban” i cili mund të marrë një pjesë të përgjegjësisë ose fajësisë për
vendime jo të mira e të cilin palët pa marrë parasysh janë të gatshme ta pranojnë

-

“Udhëheqësi” i cili e ndërmerr iniciativën për shtyerjen përpara të negociatave me
propozime proceduriale apo edhe substanciale

Ndërmjetësimi ose format tjera të zgjidhjes së konflikteve gjithashtu kanё hy nё procesin
mësimor edhe nëpër shkolla të mesme dhe ato superiore. Disa iniciativa kanё vendosur
aftësitë për zgjidhjen e konfliktit edhe në kurikulumin kryesor, ndërsa të tjerët vendosin
principin e mbikqyrjes direkte dhe ndërmjetësimit. Në këtë drejtim zhvillohen biseda mes
nxënësve dhe bandave, nxënësve dhe kolektivit, në mes të anёtarve të kolektivit si dhe
kolektivit dhe administratës. Në vitin 1980 për herë të parë u themelua Asociacioni Kombëtar
për Ndërmjetësim në Arsim (National Association of Mediation in Education- NAME) me qëllim
që të lidhë ndërmjetësit dhe programet. Në vitin 2000 ky asociacion u bashkua me Shoqatën
Profesionale për Zgjidhjen e Konflikteve (Society of Professionals in Dispute Resolution-SPIDR)
dhe Akademinë e Ndërmjetësve Familjar dhe formuan Asociacionin për Zgjidhjen e Konflikteve
( Association for Conflict Resolution - ACR).

Vlenё të theksohet se Kombet e Bashkuara veprojnë vetëm kur shkelja e të drejtave të njeriut
krijon kriza brendashtetërore ose kriza ndërmjet shteteve të tjera, sa që kur paraqiten raste të
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këtilla nuk ekziston asnjë pengesë juridike që Kombet e Bashkuara, me organet e veta, të
ndërhyjnë edhe në çështje brenda sovranitetit shtetëror.

Neni 2 i Kartës së OKB-së, përcakton që Këshilli i Sigurimit autorizohet të marrë masa dhe
veprime në mbështetje të kapitullit VII të Kartës së Kombeve të Bashkuara për të ndërhyrë pa
asnjë kufizim nga rregullat e parapara të së drejtës kombëtare.16

Duke pasur parasysh krizat që kishin shpërthyer në Jugosllavi dhe gjetiu, vëmendje përherë e
më e madhe i kushtohej rolit të NATO-s në fushën e qeverisjes së atyre krizave, si dhe të
ruajtjes së paqes, duke mbështetur veçanërisht aktivitetet paqëruajtëse të OKB –së që kishin të
bënin me Jugosllavinë. Në këtë pikëpamje, veprimet kryesore të ndërmarra nga NATO-ja
përshkruhen në kapitullin 5 të Kartës.17

Pengesat për zgjidhjen e konfliktit:
a) konflikti qё nё vete ka shumё shkaqe
b) interesat e ngushta të elitave, palëve në konflikt apo edhe grupeve qё kanё pёr synim
vazhdiminin e luftёs (lufta si mёnyrё e jetёs, pёrfituesit e luftёs, frika nga ndjekja gjyqёsore,
ndarja e elitave)
c) anashkalimi i potencialeve vendore për parandalimin e konflikteve dhe dallimet kulturore.

Kritika e zgjidhjes sё konflikteve:- paraqet inxhinjeringun social, transplantimin e modelit
perëndimor, imponimi i interpretimeve të situatës, përqëndrimi te akterët

e jo te

marrëdhëniet, trauma.
Transformimi i konfliktit :- ndryshimi i kontekstit, ndryshimi i qёllimeve tё palёve nё konflikt
bartja e konfliktit nga një kornizë në një kornizё tjetër me tё vetmin qёllim harmonizimin e

16
17

Karta e OKB-së,Neni 2 miratuar me 24 tetor 1945
Public Diplomacy Division, NATO – OTAN ( manual), Brussels, f. 17

22

interesave. Ky është proces i transformimit të konfliktit. Në këtë mënyrë nuk eliminohet forca
por vetëm kufizohet.18

Trajtimi paqёsor i konflikteve
Zgjidhja paqёsore supozon vendosjen e komunikimit mes palёve, analizёn dhe tё kuptuarit e
drejtё tё tё gjitha elementeve qё janё shkaktarё tё konflikteve.
Parakushtet pёr trajtimin paqёsorё tё konflikteve mund tё pёrmblidhen/reduktohen nё disa
pika:


Vetёrespekti dhe respekti pёr tё tjerёt



Gadishmёria pёr tё ndёgjuar dhe kuptuar tё tjerёt



Identifikimi dhe pёrmbushja e kёrkesave vetjake por, pa kompromentuar dhe rrezikuar
ato tё palёs tjetёr



Bashkёpunimi



Transparenca dhe kritika



Gadishmёria pёr rishikimin e sjelljes dhe qёndrimit personal, puna me vetveten



Kёmbёngulja pёr vazhdimin e procesit



Imagjinata, kreativiteti dhe kёnaqёsia

Vetёrespekti dhe respekti pёr tё tjerёt
Kёto dy elemente janё tё lidhura ngusht njёra me tjetrёn. Vetёrespekti nё kontekstin e
jodhunёs nёnkupton vlerёsimin pёr vetveten pa bёrё krahasim me tё tjerёt dhe pa vlerёsimin
reciprok. Ashtu si respekti qё fitohet nё shoqёri me paraqitjen e anёve tё forta, ashtu edhe nё
procesin e zgjidhjes sё konfliktit duhet tё krijohen hapsira pёr identifikimin dhe respektimin e
anёve tё forta duke i u shmangur vlerёsimit tё pikave tё dobёta tё tё gjithё pjesëmarrёsve. Me
identifikimin dhe pranimin e dallimeve hapet rruga kah forcimi i vetrespektit dhe respektit pёr
18

Meyers Ronald, Grundbegriffe, Strukturen und theoretische Perspektiven der
Internationalen Beziehungen, in: Bundeszentrale für politische Bildung (Hrsg.):
Grundwissen Politik, 2. Aufl., Bonn 1993, pp. 283-285
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tё tjerёt. Respekti pёr tё tjerёt pёrfshin respektin e personalitetit dhe ndjenjave tё tё tjerёve pa
bёrё vlerёsime. Kritika pёr sjelljen e të tjerëve, pёr të cilat mendojmё se ёshtё e nevojshme si
shprehje e nevojave tona, por jo kritika kundёr personalitetit dhe të vlerësimit të ndjenjave të
të tjerëve. Njёkohёsisht duhet me qenё i pёrgaditur pёr pranimin e kritikave. Respekti pёr tё
tjerёt e ndёrton besimin.

Gadishmёria pёr tё ndёgjuar dhe kuptuar tё tjerёt
Tё ndёgjuarit e sinqertё ёshtё tentim qё tё kuptohet mesazhi i atij qё na drejtohet dhe
nёnkupton mё tepёr se njё leje tё thjeshtё qё dikush tё thotё diçka. Ndёgjimi i tё tjerёve nuk
nёnkupton domosdoshmёrisht edhe pajtimin me atё çka thuhet. Ndёgjimi i tё tjerёve ndihmon
edhe nё rindёrtimin e ideve dhe nevojave vetjake tё cilat gjatё konfliktit mё sё shpeshti janё tё
gabuara. Ndёgjimi reciprok ёshtё njё detyrё shumё e rёndё, dobia e tё cilit ёshtё e
shumёanshme. Nё kёtё mёnyrё jo vetёm qё krijohet njё pamje reale pёr konfliktin por edhe
hapen kanalet e reja tё komunikimit nga mbarёvajtja e tё cilit varet edhe definimi i
perspektivave tё reja nё raport me tё tjerёt.

Identifikimi dhe pёrmbushja e kёrkesave vetjake pa i kompromentuar dhe rrezikuar ato tё
palёs tjetёr
Identifikimi i kёrkesave vetjake nuk ёshtё gjithherё e lehtё, sepse nё shumё raste ato paraqiten
si kёrkesa tё formuluara asisoj qё paraqesin zgjidhjen e mundshme tё konfliktit ashtu si personi
e sheh nё atё moment. Disa nga kёrkesat mё elementare tё njeriut janё: paqja, siguria dhe
respektimi i identitetit. Nё procesin e zgjidhjes sё konfliktit vie deri tё identifikimi i kёrkesave tё
pёrbashkёta si dhe hapen rrugё tё reja pёr pranimin e dallimeve tё cilat nuk paraqesin rrezik
pёr tё tjerёt. Kёrkesat e palёve nё konflikt ndryshojnё gjatё procesit tё zgjidhjes sё konfliktit.
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Bashkёpunimi
Bashkёpunimi paraqet nivelin e besimit pёrmes tё cilit ёshtё e mundur qё palёt bashkёrisht tё
mundohen nё gjetjen e zgjidhjes sё konfliktit qё do tё kёnaqte tё dyja anёt. Konkurrenca në
krahasim me bashkëpunimin do të thotë përpjekje për të përmbushur qëllimet vetjake dhe
duke injoruar kёrkesat e palёs tjetёr. Bashkёpunimi pёr dallim nga kompromisi nuk ka pёr
qёllim qё palёt nё konflikt tё jenё pjesёrisht tё kёnaqura por, qё ato nё tёrёsi tё jenё tё
kёnaqura.

Transparenca dhe kritika
Kritikё konstruktive mund tё quhet ajo kritikё e cila ka pёr qёllim ndryshimin e sjelljes e kurrsesi
ndryshimin e karakterit apo personalitetit, ajo nuk ka pёr qёllim tё lёndoj ose tё nёnçmojё
dikend, por vetёm tё bartё informatёn lidhur me ndjenjat tё shkaktuara nga njё veprim i
caktuar. Kritika konstruktive nuk ёshtё gjykim final pёr tё tjerёt, por ёshtё e pёrcaktuar dhe e
kufizuar pёr kohёn tё cilёs i referohet. Pa kritikё konstruktive nuk ka zgjidhje paqёsore tё
konflikteve. Transparenca nuk nёnkupton vetёm gadishmёrinё qё tё shprehen vёshtirёsitё e
shkaktuara nga sjellja e tё tjerёve por edhe tё pranohet kritika, tё rishikohet qёndrimi dhe
sjellja personale, por mund tё sjellё edhe deri tё ndryshimi.

Gadishmёria pёr rishikimin e sjelljes dhe qёndrimit personal, puna me vetveten
Edhe pse ky parakusht nё dukje tё parё duket shumё i rёndёsishёm pasi qё shpesh ndodhё
mungesa e dёshirёs pёr rishqyrtimin e qёndrimeve personale ose edhe identifikohet si problem
kryesor mendoj qё pёrmbushja e kёtij parakushti varet nga ekzistenca e hapsirёs sё sigurtё.
Nёse dikush ndjehet i rrezikuar dhe i pasigurtё, nёse frikёsohet nga ndonjё sulm apo nga
ndonjё gjykim pёr personalitetin e tij, ai person nuk mund tё jetё nё gjendje pёr rishikim tё
hapur tё qёndrimeve dhe sjelljeve. Nё tё kundёrtёn nё procesin ku i ёshtё dhёnё shumё
rёndёsi besimit dhe ku ekziston ndjenja se ёshtё e “lejuar” tё gabohet si dhe ndёrrimi i
mendimit, ky parakusht shumё lehtё pёrmbushet.
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Kёmbёngulja pёr vazhdimin e procesit
Procesi pёr zgjidhjen paqёsore tё konfliktit nuk ёshtё e thёnё qё gjithmonё tё shkojё nё drejtim
tё duhur, pasiqё gjatё procesit tё zgjidhjes rёniet dhe ngritjet janё pjesё pёrbёrёse tё zgjidhjes
sё konflikteve. Nga pёrvoja mёsojmё se sa i dhimbshёm dhe i rёndё mund tё jetё procesi i
ridefinimit tё qёndrimeve personale, sjelljeve dhe pёrgjegjёsive. Kёmbёngulja nё proces nuk do
tё thotё vuajtje nё llogari personale por gadishmёri e pranimit tё procesit tё gjithëmbarshёm
dhe vendosmёria qё tё shkohet nё atё drejtim.

Imagjinata, kreativiteti dhe kёnaqёsia
Normat tashmё tё vendosura dhe tё njohura tё modeleve pёr “zgjidhjen” e konflikteve shumё
shpesh mund tё pengojnё procesin e zgjidhjes sё konflikteve. Imagjinata nё krijimin e
ndryshimeve tё pёrbashkёta me ndarjen e pёrgjegjёsive mund tё hapё rrugё dhe mundёsi tё
reja. Dhe krejt në fund të një procesi të gjatë dhe të mundimshëm dhe pas arritjes së
marrëveshjes të gjitha dhimbjet e shkaktuara mund ti zёvendёsojё kёnaqёsia dhe krenaria.
Kënaqësia për marrëveshjen e arritur sepse në këtë mënyrë arrihet deri te ndalja e dhunës dhe
viktimave të panevojshme që i bart me vete konflikti si dhe krenaria me rezultatet e arritura.
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Raste studimore tё konflikteve nё botё
Pasi që konfliktet kanë ndodhur në të katër anët e botës, andaj edhe si raste studimore do të
marrim disa konflikte duke u munduar të hedhim dritë mbi to, duke studiuar shkaqet dhe duke
vënë në pah edhe pasojat që sollën këto konflikte. Do të flasim për të gjitha kontinentet veç e
veç dhe do të vërejmë se varësisht nga vendi, natyra, shkaqet por edhe pasojat e konflikteve
janë të ndryshme. Do të vërejmë se kemi të bëjmë më konflikte që zgjasin me qindra e me
dhjetëra vite dhe akoma janë aktuale, pastaj do të trajtojmë edhe konfliktet në shtete të
fuqishme të cilat tani nuk ekzistojnë si BRSS dhe ish-Jugosllavia.

Konfliktet në ish-Bashkimin Sovjetik
E kaluara ёshtё duke ndikuar nga “shkёlqimi” i dikurshёm i Rusisё cariste si dhe doktrinёs sё
Stalinit. Problemet kryesore që e karakterizojnë janë ato që kanë të bëjnë me kufirin, territorin,
minoritetet, ndarjet fetare, resurset (nafta, gasi) dhe varfëria. Ndërsa pas Luftës së Ftohtë
shtrohet dilema se çka do të ndodhë me Rusinë: do të mbetet një vëzhguese pasive, arbitër apo
ndoshta paqeruajtёs i ri rajonal. Me përfundimin e Luftës së Ftoftë dhe rrënimin e diktaturës
komuniste erdhi deri te shpërbërja e BRSS-së që ndikoi në daljen në sipërfaqe të nacionalistëve
duke shpërthyer vatra të shumta të krizave dhe konflikteve pikërisht për shkaqet që u
përmendën.
Republikat Baltike
Estonia, Letonia dhe Lituania
Për shkak të pozitës strategjike këto shtete historikisht ( që nga shekulli 16) ishin në fokus të
vendeve të ndryshme si Rusia dhe Polonia. Shtetet Baltike nё vitin 1918 shpallin pavarësinë e
cila zgjati deri në vitin 1940 sepse me

marrëveshjen Molotov-Ribbentrop u rikthyen në

përbërjen e Bashkimit Sovjetik që u përcoll me deportimin e disa mijërave qytetarëve për në
Sibir.
Gjatё Luftёs sё Dytё Botёrore pёrkatёsisht gjatё periudhёs kohore 1941-1945 shtetet baltike
pushtohen nga Gjermania naziste. Menjёherё pas pёrfundimit tё Luftёs sё Dytё Botёrore prej

27

vitit 1945 e deri me 1952 shtetet baltike bёjnё luftë anti-sovjetike e cila luftё shkaktoi viktima tё
shumta në të dyja palët. Kjo gjendje vazhdoi deri nё vitin 1989 vit nё tё cilin shtetet baltike e
shpallin pavarësinë nga BRSS. Ishin pikërisht këto tre republika të cilat të parat filluan procesin e
shkëputjes nga BRSS dhe që u përcoll me tensione të shumta, presione dhe kërcënime që vinin
nga Moska në shenjë kundërshtimi.Ky proces u ndoq edhe nga republikat tjera sovjetike të cilat
duke ndjekur shembullin e vendeve baltike filluan edhe ato të shpallin pavarësinë nga BRSS.

Nё vitin 1993 shtetet baltike aprovojnё ligjet e diskutueshme pёr nёnshtetësinë me të cilat
ligje, pakica ruse u diskriminua duke mbetur pa nёnshtetёsi (në Estoni dhe Letoni jetojnë
afërsisht 30-32% qytetarë të pakicës ruse, ndërsa në Lituani vetëm 5-6%), pa të drejtё vote dhe
pa të drejtёn e pronës. Rusët kështu trajtohen si emigrantë të paligjshëm dhe nёnshtetësia
jepet vetëm me anë të origjinës të cilin kusht ata nuk mund ta përmbushin. Nё vitin 1995 ky
ligji pёsoi disa ndryshime duke u bёrё disa korrigjime, por problemi akoma nuk është zgjidhur
plotësisht.
Sot shtetet baltike janё anëtare të NATO-s dhe BE-së.

Harta e Republikave Baltike19

19

http://www.globalfoodandnutrition.com/graphics/ofsu_map.gif
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Çeçenia
Lermontov 20 shkroi për çeçenët, "Perëndia e tyre është liria, ligji i tyre është lufta."
Ky është një konflikt brenda Rusisë ku çeçenët që kërkojnë me ngulm pavarësinë e tyre.
Faktorёt kryesorë që e karakterizojne janё faktori naftё dhe faktori religjioz (islamik). Konflikti
është shumë i vjetёr prej mё shumё se dy shekuj. Me 1858 Rusia përfundimisht pushtoi
Çeçeninё. Duke u nisur nga jetëgjatësia e konfliktit ai karakterizohet me tre faza: duke filluar
prej Rusisё cariste pastaj gjatë periudhës komuniste të Bashkimi Sovjetik dhe vazhdon edhe pas
shpërbërjes së tij e deri në ditët e sotme.
Me 1991 Gjenerali Dudayev 21 shpalli pavarёsinё e Republikёs Çeçene ndёrsa Rusia
kundërpërgjigjet dhe me 1994 fillon lufta e armatosur e cila pёrfundon me marrёveshjen
paraprake Lebed-Maskhadov nё vitin 1996 dhe që u finalizua në vitin 1997 në mes të
Presidentit Yeltsin22 dhe udhëheqësit çeçen Asllan Maskhadov. Nё vitin 2000 Rusia fillon
sulmin mbi Çeçeninё duke e rrafshuar me tokё fillimisht

kryeqytetin çeçen Grozny dhe

vendosjen e njё qeverie kuislinge proruse. Luftёtarёt çeçen vazhduan sulmet kundёr Rusisё
ndёrsa mё i pёrgjakshmi ёshtё ai nё njё shkollё qytetin Beslan duke shkaktuar vdekjen e qindra
fëmijëve si dhe me vonë në vitin 2004 vrasja e kryetarit prorus Akhmad Kadyrov. Konflikti
vazhdon akoma me intensitet tё zvogёluar dhe me sulme sporadike të luftëtarëve çeçen.

20

Mikhail Yuryevich Lermontov 1814-1841 – shkrimtar i njohur rus që njihet më shumë për kohën e kaluar në
Kaukaz si pasojë e kundërshtimit të pushtetit prej nga edhe e mori nofkën si “Poet i Kaukazit”
21

Dzhokhar Musayevich Dudayev 1944-1996 Presidenti i parë i Republikës së Çeçenisë dhe ish-Gjeneral i Forcave
ajrore sovjetike
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Boris Yeltsin 1931-2007 politikan sovjetik dhe rus, Presidenti I parë i zgjedhur i Rusisë në zgjedhje demokratike
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Konflikti i Qipros
Qipro ёshtё njё shtet ishull qё gjendet nё pjesёn lindore tё Detit Mesdhe nё afёrsi tё bregdetit
turk. Meqenëse është afër tre kontinenteve Europёs, Azisё dhe Afrikёs është e logjikshme që ka
qenë edhe zonë interesi i vendeve për rreth. Shkaktarёt kryesorё tё konfliktit kanë qenё kur
Qiproja nё vitin 1960 fiton pavarёsinё e cila ishte e kushtёzuar me atё qё 18% e turqёve të
fitojnё 30% tё vendeve nё administratё dhe 40% tё vendeve nё polici si dhe tё drejtёn e vetos
nё tё gjitha vendimet shtetёrore. Sot Qipro faktikisht është ndarë në katër pjesë : pjesa greke e
ishullit në jug, pjesa turke në veri të ishullit, vija e gjelbërt e OKB-së si dhe pjesa në të cilën
Britania e Madhe mban akoma dy bazat ushtarake që nga shpallja e pavarësisë së Qipros nё
qytetet Akrotiri dhe Dhekelija.
Pёrbёrja etnike e popullatёs ёshtё : 78% Grek, 18% Turq dhe 4% grupet e tjera etnike
Konflikti i parё ka ndodhur nё vitin 1963 me ç’rast janё vrarё dy turq dhe njё polic grek, ndёrsa
invadimi turk mbi ishullin ka ndodhur nё vitin 1975 me ç’rast ushtria turke ka marrё nёn
kontroll 37% tё territorit duke shpallur Republikёn Federale tё turqёve qipriot ndёrsa nё vitin
23

http://www.flashpoints.info

30

1983 Presidenti Rauf Denktash e shpall Republikёn Turke tё Qipros Veriore tё cilёn pёrveç
Turqisё akoma askush nuk e ka njohur.

Harta e Qipros24

Analiza e konfliktit nё Azinë Jugore dhe Juglindore
Faktorët të cilët i karakterizojnë konfliktet nё Azinë Jugore dhe Juglindore janë të shumtë por
në rend të parë vendosen ata që kanë të bëjnë me trashëgiminë kolonialiste, dallimet fetare
dhe përkatësisë etnike si dhe kontestet teritoriale.
Zonat e konflikteve kanë qenë të koncentruara në disa vende duke përshirë edhe Kinën e cila
ballafaqohet me problemet me Tajvanin dhe Tibetin. Konfliktet tjera që kanë ndodhur në këtë
pjesë dhe që kanë të bëjnë me shkaqet e cekura janë: Konflikti në mes tё Koresё Veriore dhe
Koresё Jugore në vitin 1954, pastaj lufta kinezo-indiane në vitin 1962, lufta në Vietnam në 1963
si dhe konflikti i mbrendshëm në Kamboxhia në mes të Kmerëve të Kuq dhe regjimit duke kryer
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krime makabre nga Kmerët e Kuq që rezultoi me mbi 1.5 milion njerëz të vrarë si dhe me
miliona njerëz të tjerë të torturuar barbarisht nëpër kampe të ndryshme sekrete.Ky konflikt ka
zgjatur prej vitit 1979 e deri në vitin 1990. Konflikt tjetër për çështje territori ka ndodhur mes
Indonezisë dhe Timorit Lindor nga viti 1976 e deri me 2002 që përfundoi me pavarësinë e
Timorit Lindor përmes një referendumi në të cilin mbi 80% e qytetarëve u deklaruan pro
pavarësisë së Timorit Lindor.
Republika Popullore e Kinës
Tajvani
Konflikti i ka rrënjët që nga vitet ’20 të shekullit të kaluar kur pas humbjes nga Partia Komuniste
e Kinës, nacionalistët nga partia Kuomintang u tërhoq në ishullin e Tajvanit dhe krijuan qeverinë
e Republikës së Kinës. Është me rëndësi të thuhet që deri në anëtarësimin e Kinës në OKB,
Tajvani ka qenë anëtarë i përhershëm i Këshillit të Sigurimit të OKB-së me emrin Republika e
Kinës deri në vitin 1971 si dhe ka përfaqësuar Kinën në marrëdhëniet ndërkombëtare.
Republika Popullore e Kinës asnjëherë nuk e ka njohur Tajvanin si shtet duke e konsideruar si
pjesë të saj dhe dëshiron të bashkojё Tajvanin me Kinёn ndёrsa në anën tjetër Tajvani synon të
mbetet shtet i pavarur. Në vitet e fundit, marrëdhëniet ekonomike janë intensifikuar dhe janë
shumë të zhvilluara. Nё vitin 2005 Kina aprovon një ligj duke i dhënë vetes të drejtën për të
përdorur forcën nëse Tajvani shpall pavarësinë.

Harta e Tajvanit25
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Tibeti
Vendi me llojin e veçantё tё Budizmit në të cilin Dalai Lama është udhëheqësi budist. Ashtu si
në rastin e Tajvanit, pёr Kinёn edhe Tibeti gjithmonё ka qenё pjesё integrale e Kinёs. Edhe pse
nё vitin 1912 Tibeti shpallё pavarësinë, atë askush nuk e pranoi, por qё ky vendim pёrcillet me
largimin e popullsisë kineze. Kina në vitin 1949 arriti të rivendosë pushtetin pas një periudhe të
pavarësisë së Tibetit si dhe duke kryer reforma si politike ashtu edhe ekonomike por edhe duke
rikthyer qytetarët kinez në Tibet. Nё vitin 1959 shpёrthejnё trazira nё Tibet që rezultojnë me
largimin e Dalai Lamës nga Tibeti për në Indi. Trazira të reja shpërthejnё nё vitin 1988 kur
tibetasit janë në kërkim të tё drejtave pёr shkollimin e tyre vetanak. Si kundërpërgjigje Kina
shpall ligjin ushtarak dhe qё atëherë, Tibeti pak a shumë konsiderohet se ёshtё i pacifikuar
edhe pse përpjekjet dhe lufta e tyre akoma vazhdojnë.

Harta e Tibetit26
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Analiza e konfliktit të Izraelit dhe Palestinës
Një nga konfliktet më të gjata në historinë e njerëzimit në të cilin gërshetohen si interesat
politike ashtu edhe ato fetare e kombëtare pasi që kemi të bëjmë me dy popuj të cilët janë
Semit dhe që kanë pretendime për teritorin e njejtë. Andaj me shumë të drejtë nga shumë
analistë është cilsuar si konflikt i dy popujve, dy tё drejtave si dhe dy religjioneve.

Fillimi i konfliktit lidhet me vitin 1897 e qё ka të bëjë me Kongresin e parë Cionist të mbajtur në
Basel në të cilin Theodor Hertzel shpalosi projektin për krijimin e shtetit hebraik-Judenstaat,
dhe konsiderohej si zgjidhje e vetme pёr parandalimin e persekutimit tё hebrenjёve.

Duke ditur se të vetëm nuk mund të arrijnë në qëllimet e tyre sepse ishte e pamundur të
luftojnë kundër të gjithë arabëve hebrenjët kërkuan aletaë nga bota perëndimore dhe e gjejnë
atë pikërisht te Britania e Madhe e cila i mbështeti ata në vitin 1917 përmes ministrit britanik
për punë të jashtme lordit Balfur e që njihet si Deklarata e Balfurit përmes të cilës Britania e
Madhe mbështet propozimin mbi të drejtën e hebrenjve në atdheun e tyre në Palestinë dhe
pas marrjes së

mandatit nga Lidhja e Kombeve në vitin 1922 ajo u bë një detyrim

ndërkombëtar. Ashtu edhe siç është pritur arabët ishin kundër një mandati të tillë, pasi qё
kështu legalizohej okupimi i tokave tё tyre pёr kёtё arsye gjatë këtyre viteve janë ngritur në
protesta të cilat zakonisht janё shtypur. Britanikёt nё ndёrkohё kanё mundёsuar migrimin e
hebrenjёve nё Palestinё.

Por, para Luftës së Dytë Botërore hebrenjët e ndërruan aleatin sepse në vitin 1939 britanikёt e
ndryshojnё qёndrimin e tyre. Përmes librit të bardhë ata tash kundёrshtojnё shtetin hebraik nё
Palestinё dhe propozojnё qё atdheu hebraik tё krijohet nё kuadёr tё Palestinёs sё pavarur duke
dhënë propozime të ndryshme sa i përket lëvizjes së njerëzve dhe vendosjes së tyre atje. Kështu
britanikët propozojnë qё kuota e emigrantёve hebraik tё kufizohet nё 15.000 mbrenda njё viti.
Hebrenjёt e hedhin poshtё kёtё propozim dhe e ndёrrojnё aleatin, tash janё SHBA-tё aleati i
tyre pasi që ata akoma e mbёshtesnin mandatin por edhe i respektonin tё drejtat e arabёve.
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Viti 1948 shënon shpalljen e shtetit izraelit që u përcoll me dy ngjarje tjera: me luftën që
shpërtheu mes tij dhe pesë shteteve arabe – Jordanisё, Sirisё, Egjiptit, Libanit dhe Irakut, që
shënon edhe rritjen teritoriale të Izraelit me mbi 20%, por njëkohësisht kjo luftë shёnon edhe
fillimin e problemit tё refugjatёve palestinez.

Misioni i parë vëzhgues ka qenë në vitin 1948 në konfliktin izraelito-palestinez, ku pas shpalljes
së shtetit izraelit, u arrit marrëveshja në ujdhesën Rodos, të dy palët nënshkruan atë, mirëpo
kjo marrëveshje nuk u respektua nga palestinezët deri në vitin 1995.27

Në vazhdimësi janë zhvilluar konflikte edhe në vitet në vazhdim dhe pas çdo konflikti izraelitoarab, teritori izraelit rritej vazhdimisht.Janë të njohura konfliktet si ai i vitit 1956 kur Izraeli
sulmoi Egjyptin dhe pushtoi Sinain dhe u tërhoq vetëm pas presionit të madhë amerikan. Në
këtë konflikt Franca dhe Britania e Madhe në mënyrë të fshehtë kishin përkrah Izraelin.
Në vazhdën e këtyre konflikteve edhe palestinezët intesifikojnë dhe avancojnë në organizimin e
tyre dhe në vitin 1964 formojnë Organizatën për Çlirimin e Palestinës OÇP –në ( PLO), qëllimi i
së cilës ishte që të rikthejë teritorin e humbur dhe tё shkatёrrojё Izraelin. Në këtë nismë u
ndihmuan nga shumë shtete arabe të cilat edhe financiarisht e përkrahën atë.

Nё vitin 1967 fillon lufta e tretë izraelito-arabe e ashtuquajtur “Lufta gjashtёditore”.
Karakteristikë e kësaj përballje është se Izraeli tanimë kontrollonte katër herë më tepër teritor
në krahasim me vitin 1949. Izraelit përveç teritorit që kishte ju shtuan edhe pjesët tjera si: Gaza,
Jerusalemi Lindor, Bregu Perëndimor dhe Rrafshnalta e Golanit. Vendbanimet izraelite filluan të
ndërtohen në teritoret palestineze përkundër kundërshtimit të fortë të OKB-së që nga ana e saj
kërkon me ngulm tërheqjen e Izraelit nga këto vende.

Nё vitin 1973 shpёrthen lufta e katërt izraelito-arabe, e njohur si lufta Yom Kippur

midis

Izraelit nё njёrёn anё dhe Egjiptit e Sirisë nё anёn tjetёr.Rezultat i kësaj lufte ishte se më në
fund fillojnë bisedimet në nivel të lartë në mes të Izraelit dhe të një vendi arab. Nё vitin 1978
27
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me nismën e Presidentit amerikan Jimmy Carter në Camp David të SHBA-së fillojnë bisedimet
në mes të Presidentit egjiptian Anwar El Sadat dhe Kryeminstrit izraelit Menachem Begin. Si
rezultat i bisedimeve u arrit Marëveshja e Paqes dhe u vendosën marrëdhëniet diplomatike.

Vitet që pasuan ishin shumë të bujshme dhe u karakterizuan me masakrën e ushtrisë izraelite
në kampet e refugjatëve Sabra dhe Shatila në vitin 1983 që ndodhi kur Izraeli e sulmoi Libanin,
ndërsa e tërë përgjegjësia për këtë sulm i ngarkohet Ariel Sharonit. Viti 1987 shënon fillimin e
kryengritjes së parë palestineze e njohur si Intifada të cilët si mjete për luftë zgjodhën gurët për
tu përballur me forcat izraelite.

Konsiderohet se pika e kthesës në konfliktin e gjatë izraelito – palestinez është përfundimi i
luftës së ftohtë dhe shkatërrimi i BRSS-së si dhe përkrahja që Arafati i dha Saddam Husseinit në
luftën e gjirit persik. I nxitur nga këto rrethana OÇP—ja dhe Arafati në vitin 1998 hoqën dorë
nga terrorizmi dhe njohën shtetin hebraik. Nё ndërkohë në bisedimet e fshehta që mbaheshin
në Oslo prej vitit 1993-1995 Izraeli u pajtua që shkallë-shkallë të tërhiqet nga Gaza dhe Bregu
Perëndimor.Ishte kjo ideja që e dha kryeministri izraelit Jicak Rabin- teritor për paqe me vendet
arabe. Ai fatkeqësisht u vra në një atentat nga ekstremistët izraelit në vitin 1995. Për
kontributin që dhanë për arritjen e kësaj marrëveshjeje të tre akterët kryesor Jaser Arafati, Jicak
Rabin dhe Shimon Peres morën çmimin prestigjioz Nobel për paqe.
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Edhe nё hartё shihet qartё se sa ёshtё zvogёluar teritori palestinez nё raport me atё izraelit
duke filluar nga viti 1946 e deri nё vitin 2000.

Analiza e konflikteve në Afrikё
Para se tё bёhet analiza e konflikteve nё Afrikё pashmangshёm shtrohet pyetja: a është urrejtja
ndëretnike dhe a janë ndasitë aq të mëdha sa që pashmangshëm dërgojnë në konflikte të reja
në Afrikë. Është vetëm kjo apo ka edhe shumë shkaqe të tjera të cilat janë bërë sëmundje që
asesi nuk po i gjindet ilaçi. Analistët mendojnë se shkaqet janë shumë më komplekse ndërsa
bashkëautorët janë më të shumtë si në fillimin ashtu në ecurinë e konfliktit dhe lirisht mund të
thuhet se në shumë vende lufta është bërë si një mjet për jetesë. Disa nga karakteristikat e
pёrgjithshme tё konflikteve nё Afrikё kanё tё bёjnё me: trashёgiminё nga kolonializmi i
gjatë,udhëheqësitë lokale te korruptuara, ndikimet e jashtme politike dhe ekonomike si dhe
armatosja gjithnjë e më e madhe e vendeve afrikane.
28
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Llojet e konflikteve: do tё trajtohen disa lloje tё konflikteve karakteristike pёr Afrikёn

1.Konfliktet si pjesё e konfrontimeve tё superfuqive gjatё luftёs sё ftohtё
Për këtë lloj të konfliktit Angola është shembulli më i mirë sa i përket ndërhyrjes së fuqive të
mëdha. Angola nё vitin 1975 fiton pavarёsinё ndёrsa lufta zhvillohej ndërmjet MAPL - lёvizjes
marksiste e cila gёzonte pёrkrahjen e Bashkimit Sovjetik dhe Kubёs si dhe Lёvizjes FNLA tё cilёn
e mbёshtesnin Republika Jugafrikane dhe SHBA-tё.
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2.Konfliktet si pasojё e trashёgimisё koloniale dhe integrimeve globale ekonomike
Ruanda ish koloni gjermane dhe belge që banohet nga dy fise Tutsi dhe Hutu dhe që rrënjët e
konfliktit janë që nga shekulli 19 si pasojë e favorizimit të njërit grup nga kolonizatorët. Pas
Luftës së dytë Botërore Ruanda ishte nën kontroll të OKB-se ndërsa nё vitin 1962 fiton
pavarёsinё. Konflikti ёshtё pёrshkruar me gjenocid tё cilin e kryen pjesёtarёt e fisit Hutu ndaj
atyre tё fisit Tutsi mё ç’rast u vranё mbi 900.000 pjesёtarё tё fisit Tutsi. Pasi që në ndërkohë
rrëzohet qeveria dhe në pushtet vijnë pjesëtarët e fisit Tutsi nga vendi janë larguar mbi 2 milion
pjesëtarë të fisit Hutu nga frika e hakmarrjes.

3.Konfliktet e mbrendshme politike
Zimbabve - Konflikti i Robert Mugabes ( Partia ZANU ) dhe opozitёs - Lëvizjes për Ndryshime
Demokratike si dhe vendeve perёndimore pёr marrjen e tokёs tё bardhёve si dhe pёr zgjedhjet
e vitit 2002 tё cilat bashkёsia ndёrkombёtare i cilёson si tё parregullta. I tërë pushteti është i
koncentruar në duart e Presidentit Mugabe i cili pas zgjedhjes së tij si kryeministër e ndërroi
kushtetutën dhe e shpalli veten president.Regjimi i Mugabes politikisht ёshtё i izoluar ndёrsa
kriza ekonomike ka arritur pёrmasa katastrofale.

Analiza e konflikteve nё Amerikёn Latine
Amerika Latine pёrfaqёson njё kontinent tё plagosur sepse aty është kryer kolonializmi më
brutal që në masë të madhe ka arrit të ndërrojë edhe vet identitetin e kontinentit. Nga
brutaliteti kanë pësuar edhe kultura, traditat si dhe vet karakteri i tij. Diskriminimi i banorëve
vendës ka qenë shumë i madh dhe atë në të gjitha aspektet. Amerika Latine karakterizohet me
rolin shumë të fuqishëm të ushtrive që e vërtetojmë edhe nga fakti se në shumë vende në
pushtet kanë qenë juntat ushtarake të ardhura me anë të grushtshtetit. Dallimet sociale janë
shumë të theksuara ndërsa ndikimi i jashtëm ekonomik e ka shndërruar shoqërinë në Amerikën
Latine në një shoqëri konsumuese, çka do të thotë se çdo gjë varet nga importi. Një nga
faktorët e rëndësishëm është edhe lufta e narko karteleve. Karakteristikë për Amerikën Latine
është ndikimi shumë i fuqishëm i kishës katolike në shoqëritë dhe shtetet e këtij kontinenti.
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E arritura mё e madhe pёr ndaljen e konflikteve nё Amerikёn Latine lidhet me themelimin e
komisioneve tё para pёr pajtim:
- Nё vitin 1983 nё Argjentinё – raporti “Kurrё mё”(Nunca Mas)
- Nё vitin 1990 nё Kil
- Nё vitin 1991 nё El Salvador
- Nё vitin 1996 nё Guatemalё

Haiti
Është vendi më i varfër i Amerikës Latine. Aq shumë është e theksuar mungesa e ushqimit dhe
kujdesit shëndetësor sa që çdo 5-10 minuta vdes nga një fëmi nga sëmundje të ndryshme si
dehidrimi apo edhe diareja.

Nga aspekti historik spanjollët ishin ata që të parët erdhën në këtë vend në shekullin XV duke e
pagëzuar si Spanja e Vogël. Për të populluar vendin ata sollën robër nga vendet afrikane me çka
arritën të shkatërrojnë banorët vendas – indianët. Kjo gjendje zgjati diku dy shekuj sepse nё
shekullin e XVII ishullin e morën francezët.

Kriza e me vonё edhe konflikti janё nxitur nga zgjedhjet presidenciale tё vitit 1990, nё tё cilat
kandidonin prifti katolik Jean Bertrand Aristide dhe njё zyrtar i Bankёs Botёrore. Aristide mori
67% tё votave duke u angazhuar pёr tё drejta ekonomike dhe sociale. Pas vetёm disa muajve
qёndrimi rrёzohet nga pushteti me anё tё njё grushtshteti ushtarak. Mirёpo pas ardhjes sё
juntёs ushtarake nё pushtet Organizata e Shteteve tё Amerikёs Jugore dhe SHBA-tё i vendosin
sanksione Haitit.

Nё vitin 1994 trupat amerikane arrijnё nё Haiti, ndёrsa nё ndёrkohё edhe Aristide kthehet. Nё
zgjedhjet e vitit 1996 Aristide humb mirёpo ai kandidon sërish në vitin 2000 dhe fiton. Viti 2004
ishte viti vendimtar sepse shpёrthejnё trazira kundёr tij që e detyrojnë atë të migrojë jashtë
40

shtetit.Pas ikjes së tij formohet një qeveri e përkohshme e cila do të drejtonte shtetin deri në
zgjedhje. Përveç kësaj u larguan trupat amerikane dhe u zëvendësuan me forcat paqëruajtëse
që drejtohen nga OKB-ja. Por edhe përkundër këtyre veprimeve stabiliteti nuk u arrit dhe
trazirat akoma vazhdojnë.

Harta e Haitit30

Kolumbia
Vendi i cili karakterizohet me pasuri të mëdha të naftës, arit, argjendit, thëngjillit dhe pasurive
të tjera por që njëkohësisht vendi ku sundon anarkia dhe ku korrupcioni është në nivel shumë
të lartë. Vendi ballafaqohet gati çdo ditë me vrasje politike si dhe me kidnapimin e njerëzve për
qëllime të ndryshme duke përfshirë ato politike dhe ekonomike, si dhe me kultivimin e drogës
në dy kartelet nga më të njohurat në botë, ai i Medelinit dhe i Kalit që shumë shpesh janë edhe
vatër e qërimit të hesapeve mes tyre duke lënë shumë të vdekur dhe të plagosur, me nje fjalë
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shoqëria kolumbiane është në një krizë të madhe morale dhe shoqërore pasi që varfëria është e
shtrirë në shkallë të gjerë dhe mbi 70% të tokës e kontrollojnë diku 3-4 % e njerëzve.
Qeveria në Bogota merr ndihma të mëdha ushtarake nga SHBA-të.

Palët në konflikt janë qeveria e vendit, grupet e djathta rreth AUC, kartelet e drogës si dhe
grupet ekstreme të majta të grumbulluara rreth FARK-ut që përfshijnë afro 40.000 ushtarë dhe
kontrollojnë një pjesë të madhe të Kolumbisë-diku 40%.

Qeveria ka zhvilluar negociata me AUC-në dhe ka arritur çarmatimin e tyre që përfshin edhe
amnistinë e pjesëtarëve të tyre ndërsa FARK-u është decidiv kundër çarmatosjes dhe për këtë
arsye u është ofruar një zonë e sigurtë.

Harta e Kolumbisë31
31
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Relevanca e Zvicrёs, Afrikёs Jugore dhe Irlandёs Veriore
Zvicra
Edhe pёrkundёr dallimeve dhe ndarjeve etnike, fetare dhe klasore shoqëria zvicerane ka arritur
qё tё ruajё integritetin teritorial, stabilitetin e mbrendshёm, jetën e përbashkët si dhe tё
siguroj zhvillim ekonomik. Viti 1291 shënon vitin e bashkimit të etnive të pavarura që erdhi si
rezultat i vetëdijes, se vetëm të bashkuar mund të arrinin tё “mirёn e pёrgjithshme”.

Krejt kjo u realizua falë elitave të atëhershme që u udhëhoqën nga parimi se problemet
ekskluzivisht të zgjidhen jo me konflikte por me ligje dhe në formë institucionale. Ata u
dakorduan për një federalizëm radikal të përbërë nga 26 kantone të cilat gëzojnë shkallë të
lartë të autonomisë, që Zvicra të jet neutrale si dhe për çështjet kyçe të organizohet
referendumi përmes të cilit qytetarët të deklarohen rreth çështjeve të shtruara si dhe për
gjithçka të arrihet koncenzusi.

Rasti Jure
Në rajonin Jure që është pjesë e Kantont të Bernit jeton popullata franceze e cila në pjesën
veriore i takon religjionit katolik ndërsa francezët e pjesës jugore ashtu si edhe gjermanët i
takojnë religjionit protestant.Gjuhë zyrtare janë të dy gjuhët edhe pse francezët janë dukshëm
më të vogël në numër.

Konflikti ka filluar nё vitin 1947 kur pranohet emёrimi i njё francezi nё postin e udhёheqёsit tё
sektorit pёr punё publike dhe hekurudha. Atёherё rajoni i Jure-s kёrkoi qё tё shkёputet nga
kantoni i Bernit dhe tё bёhet kanton i pavarur.

Zgjidhja e konfliktit ka zgjatur rreth 30 vite, ndërsa deri zgjidhja e problemit ka ardhur përmes
involvimit të organeve qendrore federale dhe me ndyshimin e kushtetutës kantonale e cila i
dha qytetarëve të Jure-s të drejtën për vetvendosje si dhe duke organizuar referendume të
ndara sipas të cilit në fillim janë deklaruar vetëm qytetarët e Jure-s, më vonë edhe qytetarët në
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jug si dhe gjermanët në veri që jetojnë në rajonin Laufen. Si rezultat i këtyre veprimeve rajoni
Jure u nda në dy pjesë, në ate veriore dhe jugore. Pjesa veriore u bë kanton në vete ndërsa
pjesa jugore si dhe rajoni Laufen kanё mbetur nё kuadёr tё kantonit tё Bernit.

Afrika Jugore
Pas shumё dekadave tё apartheidit dhe shtypjes brutale të popullatës zezake që janë shumicë
në Republikën Jugafrikane fillojnë negociatat në mes të Presidentit Frederic De Clerk dhe
Nelson Mandelës kryetar i Kongresit Nacional Afrikan (ANC) i cili u lirua pas 27 viteve burg. I
tërë ky proces negociator dërgoi vendin drejt zgjedhjeve shumёpartiake dhe fitores sё Nelson
Mandelёs. Krejt kjo dëshmon se ndёrrimi i qetё i pushtetit ёshtё arritur duke u bazuar vetëm në
negociata dhe me marrëveshje, dy nga të cilat janë kryesoret, që nga policia dhe ushtria mos të
largohen eprorët e lartë dhe që të ngritet komisioni i përbërë nga 18 anëtarë për të vërtetën
dhe pajtim në vitin 1994.U vendos që në krye të komisionit të jet një nga njerëzit më autoritativ
fetar kryepeshkopi katolik Desmond Tutu

Irlanda Veriore
Konflikti mё i gjatё nё Europё, origjina e tё cilit ёshtё larg nё tё kaluarёn dhe daton qё nga
shekulli i XII-tё respektivisht nga viti 1171 kur Irlanda e humbi pavrësinë e vet. Ky vit shënon
edhe fillimin e kryengritjeve të parreshtura të irlandezëve kunder regjimit britanik. Pushtimi i
Irlandës në masë të madhe është ndikuar edhe nga frika e britanikëve se ndoshta Irlanda do të
përdorej nga vendet tjera e sidomos nga Franca si portë hyrëse për të sulmuar Britaninë e
Madhe. Me ardhjen e anglezёve dhe pёrmes religjionit u arrit qё tё krijohen dy shoqёri
armiqёsore nё kuadёr tё njё shoqёrie. Irlandezёt ishin katolik ndёrsa anglezёt protestantё.
Nё vitin 1916 fillon lufta qytetare ndёrsa nё vitin 1921 anglezёt e ndajnё përfundimisht Irlandёn
nё dy pjesё: nё shtetin e pavarur Republika e Irlandёs (me 90% katolik) dhe Irlandёn Veriore
(shumicё protestante) e cila mbetet nё pёrbёrjen e Britanisё sё Madhe. Nё ndёrkohё konflikti
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vazhdon sepse pakica katolike nё Irlandёn Veriore diskriminohet dhe e cila kishte pёr qёllim
bashkimin me Republikёn e Irlandёs.

Nё kёtё konflikt tё dyja palёt kishin formacionet e tyre paraushtarake: Katolikёt kishin Armatёn
Republikane Irlandeze –IRA, ndërsa protestantёt kishin disa sosh si: Forcat Vullnetare tё Ulsterit
, Mbrojtja e Dorёs sё Kuqe, Shoqata Mbrojtёse e Ulsterit.

Pas bisedimeve tё gjata dhe me mdёrmjetёsimin amerikan me 10 Prill 1998 u arrit marrёveshja
nё tё “Premtёn e Madhe”. Për arritjen e kësaj Marrëveshje rol të madhë luajti edhe Presidenti i
amerikan Bill Clinton.

Marrёveshja e arritur vonoi shumë për tu zbatuar në rend të parë për shkak të mosçarmatosjes
të formacioneve të ndryshme ushtarake. Marrëveshja u votua në referendumin e organizuar në
Republikën e Irlandës si dhe në Irlandën Veriore duke marr shumicën e nevojshme. U krijua
edhe parlamenti i ri dhe në zgjedhjet e mbajtura krahu politik i IRA-s Sinn Fein mori 18 vende në
parlamentin prej 108 vendeve.

Marrёveshja e arritur parashihte :


Ndalimin e pёrdorimit tё forcёs



Shpёrndarjen e tё gjitha njёsiteve paramilitare dhe dorёzimin e armёve (brenda dy
viteve )



Largimin e trupave angleze



Pranimi i tё drejtёs pёr vetvendosje por me pёlqimin e shumicёs



Largimi i neneve nga kushtetuta e Republikë së Irlandës që parashohin bashkimin me
Irlandёn Veriore



Republikёs sё Irlandёs i njihet e drejta tё marrё pjesё nё punёn e komisioneve tё
pёrbashkёta



Me anë të ndryshimit të ligjeve të ndalohet diskriminimi i katolikëve në Irlandën Veriore



Vendosja e kontrollit civil mbi policinё
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Konflikti Ballkanik fragmentarizimi i RSFJ-sё
Konflikti në ish - RSFJ
Historia problematike e Ballkanit daton me nisjen e doktrinave nacionaliste shtet-formuese.
Këto doktrina nuk u shpalosën njëherazi dhe plotësisht si platforma identiteti kombëtar me
synime politike të qarta.32

Në fillim të vitit 1990, Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë ishte një nga shtetet më të
mëdha, më të zhvilluara, dhe më të larmishme në Ballkan. Ishte federatë e painkuadruar që
përbëhej prej gjashtë republikave, Bosnjë - Hercegovina, Kroacia, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia,
dhe Sllovenia. Përveç gjashtë republikave, Kosova dhe Vojvodina kishin statusin e krahinave
autonome dhe ishin element konstituiv i federatёs jugosllave. Jugosllavia ishte përzierje e
grupeve etnike dhe fetare, me krishterimin ortodoks dhe katolik dhe islamin si besime kryesore
fetare.

Rilindja e nacionalizmit për Serbinë e Madhe, duhet të ketë pasur një shkak, që mund të lidhet
me kolapsin e ekonomisë jugosllave.33 Serbia shpejtoi proceset e shpërbërjes së Federatës
Jugosllave, duke u përgaditur për konfliktet që do të sillnin luftëra të tmerrshme në tërë
hapësirën e Jugosllavisë.34

Veprimi që ia vuri kulmin krizës jugosllave, ishte ai i ruajtjes si e përbashkët e APJ-së, pra e
armatës jugosllave, të cilën e drejtonte hegjemonizmi serb, i udhëhequr nga Sllobodan
Millosheviqi, kryesisht për interesa serbe. Kurse, para botës dhe para popujve të tjerë të
Jugosllavisë këmbëngulej për ruajtjen e tërësisë teritoriale të Jugosllavisë së AVNOJ-it. Këtu zuri

32
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34
Ana Lalaj, Kosova, rruga e gjatë drejt vetëvendosjes 1948 – 1981, Tiranë, 2000, f. 48
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fill zhbërja e së vetmes fije të përbashkët që kishte mbetur nga bashkësia jugosllave – ushtrisë
së saj.35

Shpallja e pavarësisë së Sllovenisë e përfundoi faktikisht ekzistencën e RSFJ-së. Pas shpalljes së
pavarësisë së Kroacisë, Maqedonisë, dhe Bosnjës e Hercegovinës deri në prill 1992, në federatë
mbetën vetëm Serbia dhe Mali i Zi . Dy republikat e mbetura shpallën Republikën Federale të
Jugosllavisë (RFJ) më 27 prill 1992. Në vitin 2003, Republika Federale e Jugosllavisë u
rikonstituua dhe e ndërroi emrin në Bashkimi Shtetëror i Serbisë dhe Malit të Zi. Ky bashkim u
shpërbë me shpalljen e pavarësisë së Malit të Zi më 3 qershor 2006 dhe Serbisë më 5 qershor
2006. Financimet amerikane kanë hyrë në të gjitha ato mjedise shoqërore të kësaj federate, ku
kishin filluar parti ose lëvizje demokratike.36

Gjithashtu një punë shumë e suksesshme me rastin e nxjerrjes së Rezolutës për të
ashtquajturën Jugosllavi ku merret vendim për largimin nga të gjitha institucionet
ndërkombëtare, vendoset embargoja, dërgohen forcat e OKB-së në teritoret ku zhvillohej lufta
dhe pёr dënimin e Serbisë dhe Malit të Zi, si agresorë edhe pse në këtë drejtim kishte zvarritje
të mëdha.37

Harta e ish-Jugosllavisё para dhe pas luftёs38
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Me rënien e komunizmit dhe rishfaqjen e nacionalizmit në Evropën Lindore gjatë viteve '80 dhe
fillim të viteve '90, Jugosllavia përjetoi një periudhë të një krize të rëndë politike dhe
ekonomike. Qeveria qendrore u dobësua ndërkohë që nacionalizmi militant u fuqizua. Në skenë
dolën shumë parti politike, disa nga të cilat angazhoheshin për pavarësi të menjëhershme të
republikave dhe të tjerat kërkonin kompetenca më të mëdha për disa republika të caktuara
brenda federatës.

Liderët politikë filluan të përdornin retorikë nacionaliste për zhdukjen e identitetit të
përbashkët jugosllav dhe për nxitjen e frikës dhe mosbesimit ndërmjet grupeve të ndryshme
etnike. Në vitin 1991 shpërbërja e Jugosllavisë po afrohej në një kohë që Sllovenia dhe Kroacia
fajësonin Serbinë për dominimin e padrejtë të qeverisë jugosllave, ushtrisë dhe financave.
Serbia në anën tjetër i akuzonte këto dy republika për separatizëm.

Sllovenia 1991
E para republikë që u shkëput formalisht prejt Jugosllavisë ishte Sllovenia, e cila e shpalli
pavarësinë më 25 qershor 1991. Kjo shkaktoi sulmin e Armatës Popullore të Jugosllavisë (APJ)
që rezultoi në një konflikt të shkurtër ushtarak, i cili njihet si Lufta Dhjetëditëshe. Lufta
përfundoi me fitoren e forcave sllovene dhe me tërheqjen e forcave dhe armatimit të APJ-së.
Ekziston bindja e përgjithshme se Jugosllavia e konkretisht Serbia edhe vet ishte e interesuar
për largimin e Sllovenisë nga federata e sllavëve të jugut sepse në këtë mënyrë do të kishin një
armik më pak duke pasur parasysh se edhe në kohërat e mëhershme sllovenët krahas serbëve
dhe kroatëve ishin njëri nga tre popujt që u bashkuan dhe krijuan në fillim shekullin e kaluar
fillimisht mbretërinë serbo-kroato-sllovene, e më vonë edhe federatën e sllavëve të jugut.
Andaj edhe pas këtij konflikti ushtria jugosllave relativisht lehtë u tërhoq nga teritori slloven
dhe atë në marrëveshje me autoritetet sllovene dhe u vendos në Kroaci ku pritej kryengritja e
serbëve lokal kundër pushtetit kroat që në ndërkohë u ndërrua dhe tashmë udhëhiqej nga
nacionalistët kroat të cilët kërkonin edhe ata njejtë si sllovenët pavarësimin e vendtit të tyre.
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Kroacia 1991-1995
Kroacia e shpalli pavarësinë në të njëjtën ditë si Sllovenia. Por, ndërsa ndarja e Sllovenisë nga
federata jugosllave kaloi relativisht pa gjakderdhje, ndarja e Kroacisë nuk doli ashtu. Pakica
mjaft e madhe serbe në Kroaci e refuzoi haptazi pushtetin e shtetit të saposhpallur kroat, duke
ju referuar të drejtës për të mbetur në Jugosllavi. Me ndihmën e APJ-së dhe Serbisë, serbët e
Kroacisë u rebeluan dhe shpallën shtetin e tyre të pavarur në gati një të tretën e teritorit kroat
të cilin e quajtën Republika Serbe e Krajinës ndërsa kroatët dhe joserbët e tjerë u dëbuan nga
ky teritor në një fushatë të dhunshme të spastrimit etnik. Luftimet e ashpra gjatë gjysmës së
dytë të vitit 1991 përfshinë bombardimin e qytetit antik të Dubrovnikut dhe rrethimin dhe
shkatërrimin e Vukovarit nga forcat serbe.

Përkundër armëpushimit të mbikëqyrur nga Kombet e Bashkuara në fillim të vitit 1992,
autoritetet kroate ishin të vendosura të shtrinin autoritetin në të gjithë teritorin e tyre dhe
përdorën të gjitha mjetet për pajisjen e forcave të tyre të armatosura. Në verë të vitit 1995,
ushtria kroate ndërmori dy ofensiva të mëdha me emrin e koduar “Shtrëngata”dhe mori nën
kontroll të gjithë teritorin përveç një cepi që njihet si Sllavonia Lindore. Mijëra serbë ikën prej
forcave kroate në pjesët e Bosnjës dhe Hercegovinës tё kontrolluara nga serbët dhe më tej në
Serbi. Lufta në Kroaci efektivisht përfundoi në vjeshtë të vitit 1995. Më vonë, Kroacia e shtriu
pushtetin e vet në të gjithë teritorin e saj kur Sllavonia Lindore kaloi nën pushtetin e saj në janar
të vitit 1998 gjatë tranzicionit paqësor nën administrimin e Kombeve të Bashkuara.

Bosnja dhe Hercegovina 1992-1995
Konflikti në Bosnjё dhe Hercegovinë ishte më i përgjakshmi nga të gjitha konfliktet e
shpërbërjes së federatës jugosllave. Kjo republikë në Jugosllavinë qendrore kishte qeveri të
përzier e cila pasqyronte përbërjen etnike të popullatës me 43% muslimanë, 33% serbë, 17
kroatë, dhe 7% kombësi të tjera. Pozita strategjike e kësaj republike e bëri atë objekt të
përpjekjeve serbe dhe kroate për të dominuar pjesë të teritorit të saj. Në fakt, udhëheqësit e
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Serbisë dhe Kroacisë ishin takuar fshehtas në vitin 1991 në Karagjorgjevë dhe ishin marrë vesh
për ndarjen e Bosnjës dhe Hercegovinës dhe për t'i lënë muslimanëve një enklavë të vogël.

Në mars të vitit 1992, në referendumin të cilin serbët e bojkotuan, më shumë se 60% e
qytetarëve të Bosnjёs dhe Hercegovinёs votuan për pavarësi. Pothuaj menjëherë pas kësaj, në
prill 1992, serbët e Bosnjёs u rebeluan me përkrahjen e APJ-së dhe Serbisë dhe shpallën
Republikën Serbe në Bosnjë e Hercegovinë në teritoret e kontrolluara prej tyre. Falë epërsisë
ushtarake dhe përmes një fushate sistematike të përndjekjes së joserbëve, ata vunë nën
kontroll më shumë se 60% të vendit. Kroatët e Bosnjës ndoqën të njëjtën rrugë menjëherë pas
tyre dhe refuzuan pushtetin e qeverisë boshnjake e më pas shpallën republikën e tyre me
përkrahjen e Kroacisë. Konflikti u kthye në luftë tripalëshe për teritor, ku civilët e të tre etnive u
bënë viktima të krimeve të tmerrshme.

Vlerësohet se u vranë mbi 200,000 njerëz dhe dy milionë të tjerë, apo më shumë se gjysma e
popullatës, u detyruan t'i lëshonin shtëpitë e tyre si rezultat i luftës që zgjati nga Prilli 1992 deri
në Nëntor 1995, kur u nënshkrua marrëveshja e paqes në Dejton. Rudolf Perina, shef i
misioneve diplomatike në Beograd pjesёmarrës i Konferencës Paqësore për Bosnjën ishte i
drejtëpërdrejtë, në një deklaratë: ‘’ Në Dejton janë ftuar ata që kanë luftuar.’’39 Mijëra gra
boshnjake u përdhunuan sistematikisht. Të gjitha palët në konflikt krijuan kampe famëkeqe
përqëndrimi për civilë në Prijedor, Omarska, Konjic, Dretel, dhe vende të tjera.

Qëndrimi i organizatave ndërkombëtare, ishte unik në Konferencën e Dejtonit, por veprimet e
faktorit ndërkombëtar, ishin të vonuara sepse lufta në Bosnje dhe Hercegovinë kishte lënë
shumë të vrarë.

Krimi më i madhë i kryer gjatë kësaj lufte ndodhi në verën e vitit 1995, kur qyteti boshnjak i
Srebrenicës, i cili ishte shpallur zonë e mbrojtur nga Kombet e Bashkuara, u sulmua nga forcat e
udhëhequra nga komandanti i serbëve të Bosnjës, Ratko Mlladiq. Brenda disa ditëve në fillim të
39

Blerim Shala: Vitet e Kosovës 1998 – 1999, Prishtinë, 2001, f. 22

50

korrikut, mbi 8.000 burra dhe djemё muslimanë të Bosnjës u ekzekutuan nga forcat serbe në
një akt gjenocidi. Gratë dhe fëmijët e mbetur u përzunë nga qyteti. Zgjedhja që u bë për
Bosnjën dhe Hercegovinën nuk është shembull i mirë i zgjidhjes së krizave ndërkombëtare.

Më të përfunduar Samiti i Dejtonit, qeveria amerikane doli me një qëndrim në një dokument që
ishte rezymeja e Departamentit Amerikan të Shtetit për samitin, në të cilin bëhej e ditur se muri
i jashtëm i sanksioneve kundër Serbisë mbetej në fuqi, përveç kushtëzimeve tjera, ishte edhe
zgjidhja e çështjes së Kosovës, që do të thotë se ky qëndrim i administratës së SHBA-ve për
Kosovën ishte i qartë, por Samiti nuk nxori asgjë të vetme dhe të veçantë për të.40

Sipas Richard Holbruk: ‘’ Konferenca e Dejtonit kishte një agjendë shumë të ngjeshur dhe
komplekse, aq sa po të futej edhe çështja e Kosovës, do të rrezikonte procesin negociator dhe
marrëveshja e paqes ndoshta nuk do të arrihej kurrё’’.41

Konfliktet në viset shqiptare në ish-Jugosllavi
Kosova - 1998-1999

Zona tjetёr e konfliktit u përqëndrua në krahinën autonome të Kosovës, ku shumica shqiptare
kërkonte pavarësi duke vazhduar me metodën e qëndresës qytetare të cilën e kishin filluar në
vitin 1990. Në vitin 1998, shpërtheu dhuna pasi Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), e cila
gëzonte përkrahjen e shumicës së shqiptarëve kosovarë, u ngrit në kryengritje të hapur kundër
pushtetit serb, që rezultoi në dërgimin e forcave ushtarake dhe policore për shtypjen e
kryengritësve. Në fushatën e tyre, forcat serbe i sulmonin civilët duke granatuar fshatra dhe
duke i detyruar shqiptarët e Kosovës të largohen nga vendbanimet e tyre.
Shteti serb nuk kishte hequr dorë nga lufta duke vazhduar me Kosovën duke përdorur të njejtat
veprime: dhunë, masakra, deportime, djegie ‘’ Mirëpo edhe kësaj forme të terrorit serb do t’ia
ndërpriste hovin lufta e popullit shqiptar dhe Ushtria Çlirimtare e Kosovës.’’42
40
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Pas dështimit të përpjekjeve për zgjidhjen e krizës në bisedimet e ndërmjetësuara nga
bashkësia ndërkombëtare në Rambouillet, NATO zhvilloi fushatën 78-ditëshe të sulmeve ajrore
kundër caqeve në Kosovë dhe Serbi. Si kundërpërgjigje, forcat serbe e intensifikuan përndjekjen
e civilëve shqiptarë të Kosovës. Në fund, Presidenti serb Sllobodan Millosheviq pranoi të
tërheqë trupat ushtarake dhe policinë nga Kosova. Rreth njё milion refugjatë shqiptarë u
kthyen në shtëpitë e tyre dhe rreth 100,000 serbë - afërsisht gjysma e popullatës serbe të
Kosovës - ikën nga frika prej hakmarrjes. Në Qershor të vitit 1999, Serbia pranoi administrimin
ndërkombëtar të Kosovës para përcaktimit të statusit përfundimtar të saj.

Lugina e Preshevës
Rajoni i Luginës së Preshevës banohet nga popullata shumicë shqiptare dhe qysh në antikë ka
bërë pjesë në teritorin e Dardanisë.

Përndryshe sa i përket shtrirjes gjeografike rajoni i Luginës së Preshevës, aktualisht gjendet në
jug të Serbisë, përgjatë vijës kufitare me Kosovën. Sipas vlerësimit të regjistrimit të vitit 1991
në komunat me shumicë shqiptare: Preshevë, Bujanoc dhe Medvegjë, kanë jetuar mbi 100.000
banorë prej tyre 67 % shqiptarë.

Ndërsa sipas regjistrimit të vitit 2002 në këtë rajon jetojnë afër 90.000 banorë dhe shqiptarët
përbëjnë mbi 65% të popullatës. Presheva është komuna me më së shumti shqiptarë në Serbi43.

Pas humbjes së pësuar në luftën e Kosovës dhe largimit përgjithmonë nga Kosova në vitin 1999,
shumica e forcave serbe u vendosën në Luginë të Preshevës duke e rënduar edhe më shumë
gjendjen edhe ashtu mjaft të acaruar. Ky koncentrim i forcave qeveritare dhe atyre paramilitare
serbe u përcoll me dhunë dhe terror ndaj popullatës së atjeshme shqiptare. Si rezultat i kësaj,
shumë fshatra në Malësinë e Bujanocit dhe Preshevës u zbrazën nga banorët shqiptarë ndërsa
42
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në Medvegjë nga mbi 7.500 banorë shqipëtar tani mund të numërohen diku 400. Kjo situatë në
Medvegjë saktësisht përkon me fjalët e akademikut serb Vasa Çubriloviq nga viti 1937 kur thotë
se ”Mbetet të përdoret edhe një metodë të cilën Serbia në mënyrë praktike e ka përdor pas
vitit 1878, djegëja fshehurazi e fshatrave dhe pjesëve të qytetit ku jetojnë shqiptarët” 44.

Kjo gjendje u bë e padurueshme dhe popullata filloi të vetëorganizohet për vetëmbrojtje duke e
formuar UÇPMB-në që është shkurtesa për Ushtrinë Çlirimtare të Preshevës, Medvegjës dhe
Bujanocit. Paraqitja e parë publike e UÇPMB-sё u bë me 30 Janar 2000 , dhe ishte përgjegje
ndaj të gjitha veprimeve të deri atëhershme të pushtetit serb cili ishte i shurdhër kur bëhej
fjalë për realizimin e këkesave të shqiptarëve të Luginës së Preshevës, kërkesa të cilat jo që nuk
u realizuan por u shoqëruan me dhunë dhe terror shtetërorë.

Pas shumë konsultimeve si me palën shqiptare ashtu edhe me atë serbe i dërguari i posaçëm i
Sekretarit të Përgjithshëm të NATO-s Ambasadori Piter Feith arriti që të ulë në tavolinën e
bisedimeve palën shqiptare dhe atë serbe.

Në këto bisedime pala shqiptare formuloi platformën për bisedime me të cilën u ul në tryezën e
bisedimeve. Platforma u hartua në tetë pika kryesore dhe në të u përfshinë të gjitha çështjet
jetike për qytetarët e Luginës së Preshevës. U formua grupi negociator që përbëhej nga
përfaqësues të UÇPMB-së si dhe subjekteve politike. Tetë pikat kryesore të platformës ishin:


Të gjitha kontestet mund dhe duhet të zgjidhen me rrugë politike dhe përmes
negociatave



Bisedimet të fillojnë sa më parë dhe pa kushte. Në grupin negociator shqiptar marrin
pjesë përfaqësuesit e UÇPMB-së, si udhëheqës të grupit dhe përfaqësuesit e subjekteve
politike



Negociatat të mbahen në vende të treta dhe me ndërmjetësimin e faktorit
ndërkombëtar (SHBA, OKB)

44
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Të bëhet ndërprerja e të gjitha veprimeve luftarake nga të dy palët, prej ditës së fillimit
të bisedimeve



Implementimin e marrëveshjes ta garantojë njëri nga organizmat me kredibilitet
ndërkombëtar NATO, OKB



Zgjidhja nuk mund të gjendet brenda konceptit të kthimit në gjendjen e mëparshme.
Zgjidhja politike dhe pozita juridiko-kushtetuese e shqiptarëve të Luginës së Preshevës
nuk mund të gjendet në kuadrin e kornizës ekzistuese kushtetuese-juridike dhe
institucionale të Serbisë



Negociatat duhet të zhvillohen në bazë të parimit të mospërjashtimit të asnjë zgjidhjeje
si edhe në bazë të parimeve të njohura ndërkombëtare



Qëllimet e negociatave janë mbrojtja e të drejtave individuale dhe kolektive të
qytetarëve, ruajtja e territoreve të tyre etnike dhe gjetja e një zgjidhjeje politike që do të
zgjidhte krizën në mënyrë të drejtë dhe afatgjate

Sigurimi dhe garantimi i lirive themelore dhe të drejtave individuale e kombëtare të shqiptarëve
do të bëhet mbi bazën e dokumenteve relevante ndërkombëtare
1. Karta e Kombeve të Bashkuara
2. Deklarata e përgjithshme për të drejtat e Njeriut
3. Pakti ndërkombëtar për të Drejtat Ekonomike, Sociale dhe Kulturore
4. Pakti ndërkombëtar për të Drejtat Civile dhe Politike

Pas shumë takimeve të mbajtura, më në fund me 13 Shkurt 2001 u arrit marrëveshja prej tetë
pikave që njihet edhe si “Marrëveshja e Konçulit” marrëveshje e cila hyri në fuqi me 13 Mars
2001. Kjo marrëveshje i dha fund luftës në Luginën e Preshevës duke i hap rrugë bisedave
politike.
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Marrëveshja e Konçulit

1. Nënshkruesit pajtohen që pa kushte të respektojnë dhe të mbikëqyrin armëpushimin dhe do
të përmbahen nga të gjitha aksionet ushtarake, dhunës dhe përdorimit të forcës kundër njëritjetrit dhe forcave të të tjerëve.
2. Nënshkruesit pranojnë të mbajnë autoritetin dhe kontrollin mbi të gjitha elementet e tyre të
armatosura dhe forcave paramilitare, kudo që janë të vendosura dhe të pranojnë përgjegjësinë
e plotë për veprimet e tyre.
3. Nënshkruesit njohin (pranojnë) dhe mbikëqyrin shtesën protokolare të Konventës së
Gjenevës (Protokoll II), të 12 gushtit 1949, lidhur me mbrojtjen e viktimave nga konfliktet
jondërkombëtare.
4.Marrëveshja vlen për të gjitha forcat e armatosura dhe paramilitare, duke përfshirë policinë e
vendosur brenda apo afër kufijve të Zonës së Sigurisë, të cilat janë të definuara në
Marrëveshjen Tekniko-Ushtarake dhe Rezolutën 1244 të KS të OKB-së.
5. Forcat e armatosura nënkuptojnë të gjitha palët, grupet dhe individët, të cilët e pranojnë
autoritetin dhe komandën e nënshkruesve, duke përfshirë forcat e rregulltaa, forcat policore,
grupet e civilëve të armatosur, paramilitarët, gardat kombëtare, milicinë, policinë kufitare,
rezervistët ushtarakë, policinë ushtarake, shërbimet e inteligjencës, ministrinë federale dhe
serbe të Punëve të Brendshme, (trazirat) rebelimin special lokal dhe policinë anti-terroriste si
dhe të gjitha forcat jo të rregullta.
6. Kushtet e marrëveshjes do të hyjnë në fuqi pas këmvimit të kopjeve të nënshkruara, në prani
të të Dërguarait të posaçëm të Sekretarit të Përgjithshëm dhe do të jenë efektive prej orës
00,01, 13 mars 2001.
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7. MODALITETET
a) Palët pajtohen të mbajnë dhe respektojnë armëpushimin, i cili përfshinë të gjitha llojet e
armatimit si dhe vendosjen e minave apo mjeteve të tjera të improvizuara eksplozive.
b) Palët pajtohen të ndërmarrin të gjitha masat e mundshme për të siguruar sigurinë dhe lirinë
e

lëvizjes

së

cilitdo

personel

të

kumunitetit

ndërkombëtar

në

rajon.

c) Palët pajtohen të ruajnë pozicionet e tanishme të forcave të tyre të armatosura, me
përjashtim të armatimit të rëndë rreth Bujanocit, të cilat duhet të kthehen në kazerma, e jo të
shfrytëzojnë armëpushimin për t`i ndryshuar pozicionet e veta.

8. KUFIZIMET
a) Palët pranojnë që KOMKFOR-i, në këtë fazë, të ruaj autoritetin nën kushtet e Marrëveshjes
Tekniko Ushtarake mbi Zonën Tokësore të Sigurisë dhe Zonën Ajrore të Sigurisë. Ata pranojnë
KOMKFOR-in si autoritet të vetëm, i cili vendos nëse, dhe nën çfarë kushte, forcat e RFJ-së
lejohen të kontrollojnë dhe kthehen gradualisht në Zonën Toksore të Sigurisë. Nëse ai vendos të
lejojë një rihyrje të tillë, zonat në të cilat forcat e RFJ-së mund të hyjnë, do të jenë të definuara
gjeografikisht dhe një definicion i tillë do t`i zëvendësojë referencat e mëparshme, të dhëna në
këtë marrëveshje mbi "lokacionet e tanishme". Në të gjitha aspektet e tjera, kushtet e dhëna do
të vazhdojnë të vlejnë.
b) Pas rihyrjes nga policia do të kërkohet të veprojë në mënyra të paanshme dhe t`i zbatojë
ligjet

e

RFJ-së

/Serbisë,

pa

ndashmëri

në

baza

etnike,

fetare,

apo

racore.

c) Asnjë kusht i kësaj marrëvesheje nuk mund të interpretohet si diçka që anulon të drejtën për
vetmbrojtje. Vetmbrojtja nënkupton përdorimin e asaj force të demosdoshme dhe
proporcionale, për ta mbrojtur veten, apo të tjerët nga një sulm, apo nga ndonjësulm i
mundshëm. Secili përdorim i forcës duhet të kufizohet në shkallën, intensitetin dhe
kohëzgjatjen e domosdoshme për vetmbrojtje, e jo më shumë. Hakmarrja nuk është
vetmbrojtje dhe do të paraqesë shkelje të armëpushimit të Zonës Tokësore të Sigurisë.
Kufizimit i shtohet edhe ky pasus:
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Në lidhje me paragrafin 8 nën (a), këtu deklaroj se unë dhe komandantët e mi nuk pranojmë
përgjegjësinë mbi aksionet spontane të elementëve të shqiptarëve lokalë në Sektorin C (Lindje),
në Zonën Tokësore të Sigurisë.
Shefket Musliu, Komandanti i Shtabit të Përgjithshëm të UÇPMB-së
Dëshmoj. P.C.Feith, Përfaqësues Personal i Sekretarit Gjeneral të NATO-s

Ish- Republika Jugosllave e Maqedonisë – 2001
Republika më jugore e federatës jugosllave, Maqedonia, shpalli pavarësinë në vjeshtë të vitit
1991 dhe pati ndarje paqësore. Më vonë u pranua në Kombet e Bashkuara me emrin e
përkohshëm Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë (IRJM).
Ish-Republika Jugosllave e Maqedonisë, popullsia e së cilës përbëhet nga maqedonasit dhe nga
shqiptarёt si dhe nga disa minoritete , përjetoi paqe gjatë luftёrave jugosllave gjatë viteve '90.
Sidoqoftë, në fillim të janarit 2001, Ushtria Çlirimtare Kombëtare (UÇK) e shqiptarëve etnikë u
konfrontua me forcat e sigurisë duke kërkuar autonomi ose pavarësi për zonat e banuara prej
shqiptarëve në këtë vend. Konflikti i armatosur u zhvillua në mënyrë sporadike për disa muaj në
vitin 2001 dhe u përmbyll me një marrëveshje paqeje- Marrёveshja Kornizё e Ohrit e cila
parashikonte ndarje të pushtetit, çarmatosjen e luftёtarёve shqiptarё, dhe dislokimin e një
force mbikëqyrëse të NATO-s.
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Marrëveshja e Ohrit45
13.08.2001
1. Parimet themelore
1.1. Tërësisht dhe pa kusht hudhet poshtë përdorimi i dhunës për realizimin e qëllimeve
politike. Vetëm zgjidhjet paqësore politike mund ta garantojnë stabilitetin dhe ardhmërinë
demokratike të Maqedonisë.
1.2. Sovraniteti dhe integriteti territorial i Maqedonisë dhe karakteri unitar I shtetit janë të
pashkelshëm dhe duhet të rruhen. Nuk ekzistojnë zgjidhje territoriale për çështjet etnike.
1.3. Karakteri shumetnik i shoqërisë maqedonase duhet të rruhet dhe të gjejë shprehjen e vet
në jetën publike.
1.4. Një shtet bashkëkohor demokratik, në rrjedhën natyrore të zhvillimit dhe krijimit të vet,
duhet vazhdimisht të sigurojë Kushtetutën e tij që tërësisht t'I plotësojë nevojat e të gjithë
qytetarëve të saj, në pajtim me standardet më të larta ndërkombëtare si dhe vet të zhvillohen
vazhdimisht.
1.5. Zhvillimi i pushtetit vendor është me rëndësi thelbësore për nxitjen e pjesëmarrjes së
qytetarëve në jetën demokratike dhe për përparimin e respektimit të identitetit të bashkësive.

2. Ndërprerja e armiqësive
2.1. Palët e theksojnë rëndësinë e angazhimeve të 5 korrikut 2001. Do të ketë ndërprerje të
tërësishme të armiqësive, çarmatimin e tërësishëm vullnetar të grupeve të armatosura etnike
shqiptare, dhe shpërndarjen e tyre të tërësishme vullnetare. Ata e pranojnë faktin se për
marrjen e Vendimit nga ana e NATO-s që të ndihmojë në këtë kontekst do të nevojitet vendosja
e ndërprerjes së përgjithshme, pa kushte dhe të pakufizuar të zjarrit, pëlqimin për zgjidhjen
politike të problemeve të këtij vendi, angazhimin e qartë të grupeve të armatosura që
vullnetarisht të çarmatosen, dhe pranimin e të gjitha palëve kontraktuese për kushtet dhe
kufizimet, në kuadër të të cilëve do të veprojnë forcat e NATO-s.
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3. Zhvillimi i pushtetit të decentralizuar
3.1. Do të miratohet Ligji i reviduar i pushtetit lokal, me të cilin do të forcohen autorizimet e
përfaqësuesve të zgjedhur vendor dhe dukshëm do të rriten kompetencat e tyre në pajtim me
Kushtetutën (sikurse janë ndryshimet në pajtim me Aneksin A) dhe Kartën evropiane të
pushtetit lokal, me ç'rast do të shprehet parimi i organizimit vertikal, i cili momentalisht është
në fuqi në Bashkimin Evropian. Kompetencat e shtuara, para së gjithash kanë të bëjnë me sferat
e shërbimeve publike, urbanistike dhe planifikimin rural, me mbrojtjen e ambientit të jetesës,
zhvillimin ekonomik lokal, kulturën, financat lokale, arsimimin, mbrojtjen sociale dhe
shëndetësore. Do të miratohet Ligji për financimin e pushtetit vendor me qëllim që të sigurohet
sistemi përkatës i financimit, për t'iu mundësuar autoriteteve vendore t'i plotësojnë të gjitha
kompetencat e tyre.
3.2. Brenda një viti pas përfundimit të regjistrimit të ri, i cili nën mbikqyrjen ndërkombëtare do
të zbatohet deri në mbarim të vitit 2001, do të revidohen kufijtë komunal. Revidimi i kufijve
komunal do të zbatohet nga autoritetet locale dhe nacionale, me pjesëmarrjen ndërkombëtare.
3.3. Me qëllim që të sigurohet se policia është e vetëdijshme dhe përgjegjëse për nevojat dhe
interesat e popullatës lokale, kryeshefat lokal të policisë do t'i zgjedhin këshilltarët e komunave
nga lista e kandidatëve, të propozuar nga Ministria e Punëve të Brendshme dhe të njëjtit
rregullisht do të komunikojnë me këshillat. Ministria e Punëve të Brendshme do ta mbajë
autorizimin për shkarkimin e kryeshefave lokal të policisë në pajtim me ligjin

4. Mosdiskriminimi dhe përfaqësimi i drejtë
4.1. Tërësisht do të respektohet parimi i mosdiskriminimit dhe trajtimit të barabartë të të
gjithë personave para ligjit. Ky parim do të aplikohet sidomos në raport me punësimet në
administratën publike dhe në ndërmarrje publike, si dhe te qasja deri te financimi publik për
zhvillimin e aktiviteteve afariste.
4.2. Në ligjet me të cilët rregullohen punësimet në administratën publike do të përmbahen
masat me të cilat do të sigurohet përfaqësimi i drejtë i bashkësive në të gjitha organet qendrore
dhe lokale publike dhe në të gjitha nivelet e punësimit në këto organe, duke respektuar
njëkohësisht rregullat e kompetencës dhe integritetit, me të cilët udhëhiqet administrata

59

publike. Autoritetet do të ndërmarrin aktivitet për ta korrigjuar mosekuilibrin ekzistues në
përbërjen e administratës publike, sidomos përmes punësimit të pjesëtarëve të bashkësive me
përfaqësim të pamjaftueshëm. Një vëmendje e posaçme do t'i kushtohet faktit që të sigurohet
sa është e mundshme më shpejtë që shërbimet policore në përgjithësi ta shprehin përbërjen
dhe shpërndarjen e popullatës së Maqedonisë, sikurse është theksuar në Aneksin C.
4.3. Për Gjykatën Kushtetuese 1/3 e gjykatësve do të zgjidhet nga kuvendi me shumicën e
numrit të përgjithshëm të deputetëve që do të përmbajë shumicën e numrit të përgjithshëm të
deputetëve të cilët pohojnë se i takojnë bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në
Maqedoni. Kjo procedurë do të aplikohet edhe gjatë zgjedhjes së Avokatit Popullor dhe tre
anëtarëve të këshillit gjyqësor

5.0 Procedurat e posaçme kuvendore
5.1. Në nivelin qendror, amendamentet kushtetuese dhe Ligji i Pushtetit Lokal, nuk do të mund
të miratohen pa shumicën kualifikuese të 2/3 të votave, në kuadër të asaj që duhet të ketë
shumicën e votave të deputetëve të cilët pohojnë se iu takojnë bashkësive të cilët nuk janë
popullatë shumicë në Maqedoni.
5.2. Për nxjerrjen e ligjeve që drejtpërsëdrejti kanë të bëjnë me kulturën, përdorimin e gjuhës,
arsimit, dokumenteve personale dhe përdorimit të simboleve, si dhe të ligjeve për financim
lokal, zgjedhjet vendore, për qytetin e Shkupit dhe për kufijtë komunal do të duhet të ekzistojë
shumica e votave në kuadër të saj që duhet të ketë shumicën e votave të deputetëve të cilët
pohojnë se iu takojnë bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në Maqedoni.

6. Arsimimi dhe përdorimi i gjuhëve
6.1. Lidhur me shkollimin fillor dhe të mesëm, mësimi do të zhvillohet në gjuhën amtare të
nxënësve, e njëkohësisht në mbarë Maqedoninë do të aplikohen standardet e unifikuara për
programet akademike.
6.2. Financimi nga shteti do të sigurohet për arsimimin sipëror në gjuhët të cilën e flasin të
paktën 20 për qind e popullatës në Maqedoni, e në bazë të marrëveshjeve të posaçme.
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6.3. Gjatë regjistrimit në universitetet shtetërore të studentëve të rinjë të cilët iu takojnë
bashkësive që nuk janë popullatë shumicë në Maqedoni do të aplikohet parimi i diskriminimit
pozitiv, gjithnjë derisa regjistrimi nuk e shpreh si duhet përbërjen e popullatës në Maqedoni.
6.4. Në tërë Republikën e Maqedonisë dhe në marrëdhëniet ndërkombëtare gjuhë zyrtare
është gjuha maqedonase.
6.5. Cilado gjuhë tjetër të cilën e flasin të paktën 20 për qind e popullatës,poashtu është gjuhë
zyrtare, sikurse është arsyetuar këtu. Në organet e Republikës së Maqedonisë, cilado gjuhë
zyrtare tjetër nga maqedonishtja mund të përdoret në pajtim me ligjin, sikurse është elaboruar
më tej në aneksin B.
Cilido person që jeton në njësinë e pushtetit vendor në të cilin të paktën 20 përqind e
popullatës flasin gjuhë zyrtare ndryshe nga maqedonishtja mund të përdorë cilëndo gjuhë
zyrtare për të komunikuar me zyren rajonale të pushtetit qendror, kompetent për këtë
komunë, zyra e tillë do të përgjigjet në atë gjuhë në mënyrë plotësuese në maqedonishte. Cilido
person mund ta përdor cilëndo gjuhë zyrtare për të komunikuar me zyren kryesore të pushtetit
qendror, e cila do t'i përgjigjet në atë gjuhë, në mënyrë plotësuese në maqedonisht.
6.6. Lidhur me pushtetin vendor në komunat ku bashkësia e caktuar përbën të paktën 20 për
qind e popullatës së komunës, gjuha e asaj bashkësie do të përdoret si gjuhë zyrtare, në mënyrë
plotësuese maqedonishtja. Në raport me gjuhët, të cilët flasin të paktën 20 për qind të popullës
së komunës autoritetit lokale në mënyrë demokratike do të vendosin për përdorimin e saj në
organet publike.
6.7. Në procedurat penale dhe qytetare gjyqësore të cilitdo nivel, personi i akuzuar ose cilado
palë do të ketë të drejtë të përkthimit në shpenzim të shtetit të të gjitha procedurave, si dhe të
dokumenteve në pajtim me dokumentet përkatëse të Këshillit të Evropës.
6.8. Cilat do dokumente personale të qytetarëve që flasin gjuhën zyrtare ndryshe nga
maqedonishtja poashtu do të lëshohen në atë gjuhë, në mënyrë plotësuese në gjuhën
maqedonase në pajtim me ligjin.
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7. Shprehja e identitetit
7.1. Lidhur me simbolet, pranë simbolit të Republikës së Maqedonisë, autoritetet vendore do ta
kenë lirinë që në anën e parë të objekteve publike vendore të vendosin simbolet me të cilët
shënohet identiteti i bashkësisë e cila është në shumicë në komunë, me respektimin e
rregullave dhe zbatimeve ndërkombëtare.

8. Implementimi
8.1. Amendamentet kushtetuese të propozuara në Aneksin A, menjëherë do të prezentohen
para kuvendit. Palët do t'i ndërmarrin të gjitha masat për ta siguruar miratimin e këtyre
amendamenteve në periudhën prej 45 ditë pas nënshkrimit të kësaj Marrëveshje Kornizë.
8.2. Miratimi i ndryshimeve në legjislacion, të përcaktuara në Aneksin B, do të jenë në pajtim
me dinamikën e theksuar atje.
8.3. Palët i bëjnë thirrje komunitetit ndërkombëtar, që sa më shpejt ta thirrin konferencën e
donatorëve në të cilën sidomos do të bisedohet për ndihmën mikrofinanciare, përkrahjen e
financimit të masave që do të ndërmerren për nevojat e implementimit të kësaj marrëveshje
kornizë, duke përfshirë edhe masat e forcimit të pushtetit vendor dhe revitalizimin dhe
ndërtimin e rajoneve të goditura nga luftimet.

9. Anekset
Anekset vijuese janë pjesë përbërëse e kësaj Marrëveshje Kornizë
A. Amendamentet kushtetuese
B. Ndryshimet në legjislacion
C. Implementimi dhe masat e ndërtimit të besimit

10. Dispozitat përfundimtare
10.1. Kjo marrëveshje hyn në fuqi me nënshkrimin e saj
10.2. Verzioni në gjuhën angleze i kësaj marrëveshje është verzioni i vetëm
autentik
10.3. Kjo marrëveshje u zhvillua nën patronatin e kryetarit Boris Trajkovski
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Nënshkruar në Shkup - Maqedoni, më 13 gusht 2001 në gjuhën angleze.
Pasojnë nënshkrimet e:
• Boris Trajkovski - kryetar i Republikës së Maqedonisë
• Lubço Georgievski - kryetar i qeverisë së RM dhe kryetar i VMRO-DPMNE
• Arbën Xhaferi - kryetar i PDSH-së
• Branko Cërvenkovski - kryetar i LSDM-së
• Imer Imeri - kryetar i PPD-së
Dëshmitarë:
• Fransoa Leotar - përfaqësues i posaçëm i BE
• Xhejms Perdju - përfaqësues i posaçëm i SHBA
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Tribunali i Hagёs
Në fund të viteve ‘80 dhe fillim të viteve ’90 në Europën Lindore dhe Bashkimin Sovjetik u
përjetuan ndryshime dramatike politike dhe shoqërore të pasuara me shembjen e shumicës së
sistemeve komuniste dhe rishfaqjen e nacionalizmit, proces ky i cili njihet me termin‘’efekti
domino’’. Në Jugosllavi - emri zyrtar i së cilës ishte Republika Socialiste Federative e Jugosllavisë
deri në shpërbërjen formale të saj në 1992- një sërë krizash ekonomike dhe politike rezultuan
përfundimisht në shpërbërjen e dhunshme të vendit.

Në fillim të viteve 90, shpërthimi i shkurtër i luftimeve në Slloveni u pasua prej konflikteve të
egra në Kroaci dhe Bosnjë e Hercegovinë. Kronologjia e luftës në ish-Jugosllavi, u kompletua me
konfliktet e armatosura në Kosovë, në Luginën e Preshevës dhe ish-Republikën Jugosllave të
Maqedonisësë (IRJM) përkatësisht në vitet 1999,2000 dhe 2001. Mizoritë e shumta të kryera
fillimisht në Kroaci dhe më vonë në Bosnjë e Hercegovinë e nxitën bashkësinë ndërkombëtare
për të vepruar. Që në vitin 1991, Kombet e Bashkuara i kushtuan vëmendje gjendjes së
atëhershme dhe i nxitën palët në konflikt që të respektonin të drejtën ndërkombëtare.

Raportet për masakrimin e mijëra civilëve, përdhunimin dhe torturimet në kamp-burgjet,
pamjet e tmerrshme nga qytetet e rrethuara dhe vuajtjet e qindra e mijëra të dëbuarve nga
vatrat e tyre i vunë në lëvizje Kombet e Bashkuara në fund të vitit 1992 për ngritjen e komisionit
të ekspertëve për vlerësimin e gjendjes në teren.

Në raportin e tij, Komisioni dokumentoi krimet e tmerrshme dhe i dha Sekretarit të Përgjitshëm
dëshmi për shkeljet e rënda të Konventave të Gjenevës dhe shkelje të tjera të së drejtës
humanitare ndërkombëtare. Përfundimet e komisionit e shtynë Këshillin e Sigurimit në
themelimin e një tribunali ndërkombëtar për personat përgjegjës për këto krime me qëllim
ndalimin e veprimeve ç’njerëzore dhe parandalimin e rrezikimit të paqes dhe sigurisë
ndërkombëtare prej këtyre veprimeve.
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Më 25 maj 1993, Këshilli i Sigurimit i Organizatës të Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën
827, duke themeluar kështu Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, i njohur si
TPNJ. Kjo rezolutë përmbante Statutin e TPNJ-së i cili përcaktoi juridiksionin dhe strukturën
organizative si dhe në përgjithësi procedurën penale të tribunalit. Kjo ishte gjykata e parë për
krime lufte e themeluar nga Kombet e Bashkuara dhe tribunali i parë për krime të luftës që nga
tribunalet e Nurenbergut dhe Tokios. Kjo datë shënoi fillimin e fundit të mosndëshkimit për
krimet e luftës në ish-Jugosllavi.

Arritjet e tribunalit
Vёnia para pёrgjegjёsisё e udhёheqёsve
Duke vënë individë para përgjegjësisë pavarësisht prej postit të tyre, tribunali ka shkatërruar
traditën e mosndëshkimit të krimeve të luftës. Tribunali ngriti aktakuza kundër kryetarëve të
shtetit, kryeministrave, shefave të shtabeve të ushtrisë, anëtarëve të qeverive dhe shumë
udhëheqësve të tjerë nga palët e ndryshme në konfliktin e Jugosllavisë. Falë tribunalit, nuk
shtrohet më pyetja se a duhet të vihen udhëheqësit para përgjegjësisë, por si mund të vihen
para përgjegjësisë.

Edhe në rastin midis turqёve e grekëve, në misionin e Qipros, midis grupeve etnike në Afrikën e
Zezë, midis grupeve rivale në Haiti, me rastin e Somalisë dhe të Ruandës, midis grupeve etnike
në Bosnjë dhe Hercegovinë etj. ‘’Barbarizmi europian e tregoi veten në Ballkan, me fqinjin, duke
therur fqinjin në luftërat vëllavrasëse që kushtuan më shumë se 200.000 jetë njerëzish dhe me
përpjekje për spastrim etnik të miliona qenieve njerëzore, shumica muslimanë të Bosnjës dhe
Kosovës.’’47
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Lufta nё Kosovё – Çёshtje Sui-Generis
Aspekti historik i konfliktit në Kosovë

Serbia kishte projekte të qarta për largimin e shqiptarëve nga vendi autokton i tyre dhe
popullimin me serbë nga viset e ndryshme të Serbisë. Shumica nga këto ishin shndërruar më
vonë në politikë zyrtare të Serbisë, karshi çështjes së shqiptarëve. Njëri ndër akademikët serbë
kishte përcaktuar edhe rrugën e zbatimit të projektit.

‘’Rruga e dëbimit të shqiptarëve duhet të jetë forca brutale e makinerisë së organizuar
shtetërore, shkatërrimi i fshatrave më armë, me dënim, me burgosje, me aplikim të masave
brutale policore, prerja e pyjeve, mohimi i pronësisë, mbingarkesa me taksa të rënda, ndalimi i
tyre për ta shitur bagëtinë dhe sjellja brutale kundër fëmijëve dhe grave të tyre.’’ 48

Pavarësia e Kosovës përbën një rrugëtim të gjatë historik, shumëshekullor e shumëdimensional.
Kosova me shekuj paraqiste një kolektivitet të mëvetësishëm politiko-juridik dhe teritorial që
shquhej me një shumicë etnike shqiptare, gjatë historisë Kosova ka qenë në një tërësi të
mëvetësishme teritoriale.49

Pozita kushtetuese e Kosovës në periudhën 1945-1974 kaloi nëpër katër faza, të një lloj
avancimi të pozitës juridike të saj. Rëndësia e potencimit të Kushtetutës të RSFJ-së e vitit 1974
në raport me Kosovën, qëndron te statusi kushtetues që i jep Kosovës, e cila përcakton atë si:
njësi të mëvetësishme politike teritoriale, element konstituiv të federalizmit jugosllav, duke
qenë e barabartë me njësitё e tjera, Kosovës i njihej edhe e drejta e vetos në sferën
kushtetutëdhënëse, si dhe duke mundësuar përfaqësimin e saj në të gjitha organet dhe
institucionet federative të asaj kohe.
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Lisen Bashkurti, Krizat ndërkombëtare. Tiranë, 2008, f. 132
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Rrënimi kundërkushtetues i pozitës kushtetuese të Kosovës, e përcaktuar në Kushtetutën e vitit
1974, u bë me një mori veprimesh dhe aktesh kundërkushtetuese dhe përpjekjes për asimilim
sistematik duke vendosur kështu apartheidin serb, duke iu mohuar dhe cenuar atyre të drejtat
dhe liritё themelore të njeriut, të drejta këto të garantuara në të gjitha dokumentet themelore
mbi të drejtat e njeriut, si në Kartën e Kombeve të Bashkuara, në Aktin Final të Helsinkit si dhe
të mbështetura në një mori deklaratash ndërkombëtare, të cilat Serbia i cilësoi si të
parëndësishme, me qëllim të realizimit tё spastrimit etnik, duke i cilësuar këto çështje si
‘’çështje të brendshme shtetërore’’, karakteristikë kjo e cila është tipike për vendet diktatoriale
të cilat sheshazi shtypin njerëz, në emër të kësaj të ‘’drejte’’.

Vendosja e refugjatëve serbë kishte për qëllim ndryshimin e dhunshëm dhe artificial të
strukturës etnike të Kosovës. Ndryshe nuk mund të shpjegohet këmbëngulja e pushtetarëve të
Beogradit për të dërguar refugjatë serbë në Kosovë, pasi nga statistikat dihej se Kosova ishte
regjioni më i populluar në Europë.50

Apartheidi i shtetit serb, i cili ‘’ia zë frymën’’ popullit shqiptar, e përjashton atë nga jeta publike,
nga vet shoqëria, e cila është krijuar në Kosovë. Dihet se më parë apartheidi ishte në Afrikën e
Jugut, kurse tashti është vendosur në zemër të Europёs.51 Ngjarjet e Kosovës do të ndikonin në
mënyrë të drejtëpërdrejtë në zhbërjen e Jugosllavisë.52

Shpërbërja e Jugosllavisë, e filluar me rrënimin e konceptit kushtetues të pozitës së Kosovës në
vitin 1989, me shkëputjen dhe njohjen ndërkombëtare të katër njësive federale, solli fillimin e
luftës serbe të nxitur nga ëndrra famëkeqe për krijimin e “Serbisë së Madhe’’. Duke synuar
jetësimin e krijmit të ‘’ Serbisë së Madhe’’, Millosheviqi do ta përvetësonte me sukses stilin
fashist të shpërfytyrimit dhe të nxitjes së masave, gjë që kishte hapur mundësinë e madhe,
edhe për trazimin e shoqërisë civile europiane, madje edhe të asaj ndërkombëtare.53
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Ky zhvillim solli po ashtu edhe realizimin e planeve të spastrimit etnik (‘’Naçertania’’,’’Reforma
Agrare’’etj.) plane që ishin përpiluar me kujdes nga ajka e intelektualëve serb- Akademia Serbe
e Shkencave dhe Arteve. Shtrohet pyetja se si mund të jetë e ardhmja e një kombi të këtillë me
një shoqëri të ngjashme intelektuale, dhe me një të kaluar të errët historike , e cila me shekuj
ishte oazë e vrasjeve dhe privimeve, kjo pasqyron qartazi se planet e eksodeve në ish-Jugosllavi
ishin të skicuara dhe mirë tё menduara dhe se nuk ishin çështje e vetëm një apo më shumë
regjimeve, por të një mentaliteti të një kombi të tërë.

Momente të një rëndësie të veçantë historiko-juridike, në krijimin e bazës kushtetuese për
pavarësinë e Kosovës paraqesin aktet juridiko-kushtetuese të viteve të 1990-ta, siç janë:
Deklarata Kushtetuese e 2 Korrikut të vitit 1990, Kushtetuta e Republikës së Kosovës e 7
Shtatorit të vitit 1990 si dhe Referendumi gjithë popullor për Kosovën shtet sovran dhe të
pavarur i mbajtur më 26-30 shtator të vitit 1991, po ashtu mbajtja dhe organizimi i një sërë
zgjedhjesh demokratike përkundër terrorit serb dhe pozitës diskriminuese në të cilën gjendej
popullata shumicë e shqiptarëve të Kosovës përballё, pushtetit serb. Shpallja e Kosovës
Republikë, sipas gjasash, ishte një alterantivë për mbijetesë.54

Dokumentin e parë që kishte peshë relevante ndërkombëtare ( në këtë kontekst Rezoluta për
Kosovën), e kishte aprovuar Dhoma e Përfaqësuese e Kongresit Amerikan, më 17 qershor të
vitit 1986, e cila mbante numrin 358.55

Interesimi i OKB-së, nëpërmjet Këshillit të Sigurimit kishte ndodhur vetëm atëherë kur Serbia
dhe Mali i Zi, pa vullnetin e Vojvodinës dhe të Kosovës, kishin vendosur në prill të vitit 1992, ta
themelonin entitetin e ri shtetëror. Në këtë çështje kishte reaguar Këshilli i Sigurimit me anë të
rezolutës nr. 757 (1992), ku kishte konstatuar se pretendimi që RFJ-ja (Serbia dhe Mali i Zi) me
automatizëm siguronin vazhdimësinë e ish- RSFJ-së nuk është i pranueshëm.56
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Programet e partive politike shqiptare, kudo ku ishin themeluar ato, në Kosovë ose jashtë saj,
sidomos partitë politike shqiptare që ishin krijuar në Maqedoni, në tërësi ishin parti me
programe mundësish, në të cilat kishte edhe parashikime për shkëputjen e domosdoshme të
Kosovës nga Serbia ose për krijimin e republikës sovrane shqiptare, në trojet shqiptare këndej
kufirit, ose për bashkim kombëtar, që ishin ideal i përhershëm, i cili do të mund të realizohej
shkallë – shkallë, por që ishte i domosdoshëm.57

Intelektualët shqiptarё të kohës të gjendur përballë situatës ekstreme të ekzistencës së kombit
vendosën të veprojnë, duke organizuar institucione paralele shtetërore, procese kulturorearsimore në kushte të mjerueshme, me promovimin e rezistencës paqësore dhe luftimin e
propagandës serbo-sllave, e cila mundohej pandërprerë ti paraqiste shqiptarët si: seperatist,
ekstremist, fundamentalist dhe terrorist në qendrat botërore, si dhe me organizimin e mijëra
protestave dhe demonstratave gjithëpopullore , të cilat jo rrallë herë u shtypën me dhunë dhe
përfunduan me gjak. Të gjitha fuqitë e mëdha, posaçërisht OKB-ja nëpërmjet organeve të saj,
SHBA-ja por edhe Bashkimi Europian dhe institucionet e tjera humintare filluan të përfshihen në
krizën e Kosovës.
‘’Daytoni u dha ide kosovarëve.’’58 se pa angazhim për mbrojtjen e shtetit dhe të drejtave, pa
luftë nuk do të kishin subjektivitet shtetëror as Sllovenia, Kroacia, Bosnja dhe Hercegovina, e
sidomos Republika Serbe e cila nuk kishte ekzistuar më parë. Janë disa faktorë të cilët kishin
ndikuar që populli shqiptar të organizohej në lëvizje gjithë- popullore.

Në Kosovë mund të plasë lufta nga çasti në çast. Kështu thoshin herë pas here edhe
përfaqësues të agjencive të ndryshme ndërkombëtare, por edhe diplomatë dhe qendra të
vendosjes. Kurse Serbia as që merrej me to, as nuk i përfillte kërkesat e tyre, edhe kur dukej se
dëgjonte diçka nga vërejtjet e shumta që i bëheshin.
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Lufta në Kosovë do të ishte njё tragjedi e madhe, thoshin zëra të caktuara të këtyre qendrave të
vendosjes. Lufta në Kosovë nuk do të ishte një luftë e thjeshtë, por një luftë e madhe, një luftë
internacionale. Për këto shkaqe, duke ditur përmasat e luftës eventuale në Kosovë, atje ende
mbahet një paqe ‘’ në këmbë qelqi’’.59

Pas dështimit të marrëveshjes për arsimin, më 1 shtator të vitit 1996, ishte nëpërkëmbur edhe
më tej politika paqësore në Kosovë. Luftëtarët e UÇK-së e dinin këtë fakt, jo vetëm pse
bashkësia ndërkombëtare ishte shumë e ngathtë, por edhe për aryse se asnjë vend në botë nuk
ishte çliruar nga okupimi përmes rrrugës paqësore. Shkolla e traditës shqiptare për liri thoshte
se pa krismën e pushkës, liria as që mund të ëndërrohet. Kështu thoshin edhe historitë e të
gjitha çetave çlirimtare shqiptare, nëpër të gjitha periudhat historike kur ishte bërë luftë për
lirinë e vendit. Luftёtarёt e UÇK-së i dinin dhe i kishin mësuar këto fakte, qoftë në shkollën e
madhe të popullit60, qoftë në shkollën botërore të luftërave për liri. Kjo gjendje kishte ndikuar
që shqiptarët e krahut të luftës të UÇK-së të përcaktoheshin për rezistencë të armatosur.

Faza e fundit e çlirimit të Kosovës shënohet me daljen në skenë tё Ushtrisë Çlirimtare të
Kosovës, e cila ndodhi në momentin e duhur dhe vendimtar, veprimtaria e UÇK-së paraqet
renesansën shqiptare dhe shpirtin liridashës, e cila shumë shpejt u bë faktor kryesor politikoushtarak dhe me këtë do të faktorizonte çështjen e Kosovës në agjendat e vendimmarrjes në
botë.

Ka mendime që thonë se terrori serb ishte faktor përcaktues i daljes dhe formimit të UÇK-së si
forcë e armatosur. Por, e vërteta historike thotë se Ushtria Çlirimtare e Kosovës po bënte luftë
çlirimtare dhe po hapte proceset e mëdha historike të zgjidhjes së çështjes shqiptare. Prandaj,
në tërësinë e rrjedhës së ngjarjeve të mëvonshme, UÇK-ja do të jetë faktori kryesor për të
vendosur lidhur me zgjidhjen e problemit të Kosovës.61
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Shtrirja horizontale apo gjeografike

e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, e cila nënkuptonte

zgjerimin e ‘’territoreve të lira’’ të cilat garantonin/mbronin popullatën civile nga persekutimet
rutinore të forcave serbe, si dhe shtrirja vertikale e cila nënkuptonte përkrahjen/mbështetjen
gjithëpopullore ndaj UÇK-së, realitet ky i cili rrjedhimisht konsistoi në një unitet që kalonte
kornizat politike/regjionale/partiake, duke bërë kështu UÇK-në përfundimisht faktor të
paalternativё dhe të pakontestuar dhe palë thelbësore në çështjen e Kosovës te Bashkësia
Ndërkombëtare.

Që nga 12 gushti i vitit 1998, komiteti politik republikan i Senatit të Shteteve të Bashkuara
theksonte se ‘’projekti për ndërhyrje në Kosovë nga ana e NATO-s, i drejtuar nga Shtetet e
Bashkuara të Amerikës, është në pjesën më të madhe i përfunduar. I vetmi element që
mungon, duket të jetë një rethanë ( e cila bashkë me të edhe një mundësi mbulimi nga ana e
mjeteve të informimit) që politikisht ta arsyetonte ndërhyrjen. Po bëhej gjithmonë e më e qartë
se Clintoni priste një faktor shpërthyes në Kosovë.62

Pavarësisht propagandës serbe se: ‘’ gjendja e të drejtave të njeriut është e shkëlqyer në
Kosovë apo se shqiptarët kanë më shumë të drejta se kudo gjetkë në botë’’. Shqiptarët nuk
kishin hequr dorë nga kërkesa për pavarësi të plotë, kurse UÇK-ja, si pjellë e kësaj pakënaqësie
robëruese, vazhdonte luftën për liri. Ushtria Çlirimtare e dinte se shqiptarët ishin popull i
okupuar dhe i robëruar.63

Kur serbët e rëndomtë do të çlirohen nga tortura e propagandës së këtillë shtetërore, të
mendojnë në mënyrë më të logjikshme dhe më humane për rrugën historike të Kosovës, në një
anë, si edhe në mënyrë më kritike për disa nga mitet e tyre kombëtare, në anën tjetër, atëherë
do të përfitojnë të gjithë ata që jetojnë në Kosovë.64
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Rezistenca e familjes historike e legjendare e prirë nga komandanti epokal i UÇK-së Adem
Jashari, masakrat e forcave policore-militare e paramilitare serbe ndaj popullatës së pafajshme
e të paarmatosur, sidomos tmerri i masakrës së Reçakut, preku ndërgjegjen e qytetërimit
amerikano-europian, diplomacia e të cilëve u vë ne lëvizje, në organizimin e një konference e
cila do të zgjidhte problemin e të drejtave të shqiptarëve.

Ishte Europa që pranoi zgjidhjet për të gjitha njësitë e ish- federatës jugosllave, njohu të drejtën
e pavarësisë së kombeve me origjinë sllave, njohu të drejtën e maqedonasve sllavë të
shkëputeshin nga Serbia dhe të krijonin shtet, por nuk u njoh e drejta e shqiptarëve, të cilët
ishin populli i tretë për nga numri në mesin e popujve që përbënin federatën jugosllave.65

Nën trysninё e këtyre ngjarjeve, më 24 shtator të vitit 1998, NATO- ja kishte ndërmarrë hapat e
parë formal drejt ndërhyrjes ushtarake në Kosovë, ngase kishte publikuar një ‘’ akt
paralajmërimi’’. Fillimisht do të përdorej një variant ajror i kufizimeve, kurse më vonë, në radhë
të dytë, do të ndërmerrej një fushatë ajrore e përshkallëzuar në Kosovë.66 Strategjia e NATO-s
për ndërhyrje nga ajri edhe pse do të shqyrtohej e rishqyrtohej shpeshëherë, siç e ka thënë
edhe Presidenti Clinton në kujtimet e tij, asnjëherë nuk do të braktisej.67

Më në fund bashkësia ndërkombëtare e kishte kuptuar se problemi i Kosovës nuk është
problem klasash as i biznesmenëve e as i politikanëve, është problem i një populli të pushtuar, i
një populli të tërë që kurrë nuk u pajtua me pushtuesin.68 Në prill të vitit 1998, siç dihej,
Organizata e Kombeve të Bashkuara kishte vendosur embargo për armët. Shtetet e Bashkuara
të Amerikës dhe disa aleatë të saj në Europë kishin vendosur sanksione ekonomike ndaj
Serbisë.69
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Po ashtu ishte kuptuar se Kosova ishte kolonia e fundit në Europë, edhe pse kolonializmit i
kishte ikur koha kaherë. Ishin krismat e mëdha sa një shekull të pushkëve çlirimtare të UÇK-së,
ato që e kishin zgjuar nga gjumi Europën.70

Nën trysnin e anëtarëve të tjerë të Grupit të Kontaktit, përveç Rusisë, Millosheviqi kishte dhënë
pëlqimin që më 16 qershor të takonte presidentin rus, Boris Yeltsin. Nga takimi doli një rezultat
konkret, ngase ishte krijuar Misioni Vëzhgues Diplomatik për Kosovën, i cili erdhi në Kosovë me
6 korrik të vitit 1998.71 Anëtarë të caktuar të grupeve të këtij misioni filluan të vendosnin
kontakte me UÇK-në në teren. Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kishte mbajtur
edhe kontakte publike me UÇK-në, si ai në muajin korrik 1998 në Junik. Deklarata e Grupit të
Kontaktit, në thelb, ishte ajo vija e kuqe që e shprehte dhe e simbolizonte bërthamën e politikës
amerikane, përtej së cilës nuk mund të dilej, sado të pabindura mund të ishin palët e tjera.72

Përkundër pranisë së vëzhguesve të Misionit Vëzhgues në Kosovë, periudha kohore nga fundi i
tetorit të vitit 1998 deri në mars të vitit 1999 ishte e mbushur me përballje të vazhdueshme
ndërmjet forcave policore dhe ushtarake të Serbisë dhe të luftëtarёve të UÇK-së. Marrë në
përgjithësi, mund të thuhet se masakra e Reçakut kishte zgjuar ndërgjegjen dhe kishte
provokuar indinjatë të madhe në publikun perëndimor, si dhe të qeveritë perëndimore, të cilat
kishin filluar të konsultoheshin për gjetjen e rrugëve për ta vënë në veprim diplomacinë së
bashku me forcën.73

Mund të thuhet përfundimisht se UÇK-ja ishte ushtri çlirimtare më forcë të madhe fizike, e cila
kishte ngjallur shpresat dhe gadishmërinë e shqiptarëve të Kosovës për sendërtimin e vullnetit
politik të tyre, për krijimin e shtetit sovran dhe të pavarur.74
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Pra, del se lufta e Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës ishte një dëshmi e qartë se lufta është
rrjedhojë e përmbysjes së lirisë, ndërsa paqja është prodhim i luftës kur një populli i merren të
drejtat.75 Prandaj, mund të thuhet se atë që nuk kishte arritur ta bënte Lidhja Shqiptare e
Prizrenit, Lidhja Shqiptare e Pejës, Lufta për liri dhe pavarësi e viteve 1909 – 1912 e këndej,
Ushtria Çlirimtare e Kosovës, jo vetëm kishte arritur ta bënte kërkesë dhe veprim popullor, pra
veprim historik por kishte arritur ta bënte çёshtje jetësore të popullit shqiptar, kudo që jetonte
ai. Duke e ditur se liria është e drejtë universale, rruga politike, ushtarake dhe diplomatike e
ndjekur nga UÇK – ja, ishte po ashtu garantuesi universal i lirisë së popullit shqiptar.76 Lufta e
UÇK – së ka hapur edhe proceset e mëdha historike, të mbyllura për më shumë se një shekull,
për zgjidhjen e drejtë të çёshtjes sё pazgjidhur shqiptare.

Luhatjet dhe qëndrimet e papërcaktuara qartë, të qeverive të ndryshme të vendeve anëtare të
Aleancës se Atlantikut të Veriut, kishin krijuar huti edhe në mesin e popullatës shqiptare, qoftë
asaj që kishte mbetur ne Kosovë, qoftë asaj që ishte vendosur në Shqipëri, Maqedoni dhe në
Mal të Zi. Mirëpo, edhe Beogradi po luante lojën e vet, kryesisht duke u mbështetur në
përkrahjen e Greqisё dhe të Italisë. Por, kishte edhe të tillë, të cilët e kishin kuptuar qartë
porosinë e mësimeve të historisë, ngase lufta e përgjakshme që kishte bërë për dhjetë vite
Millosheviqi në hapësirat e Jugosllavisë, sidomos tashti mbi shqiptarët ishte e papranueshme
edhe për moralin e njerëzimit.77

Ndёrkombёtarizimi i çёshtjes sё Kosovёs - Konferenca e Rambouillet-së
Pamjet e masakrave në fshatrat e Kosovës, imazhet e fëmijëve të vrarë e të zhdukur, si dhe
eksodi masiv i popullatës civile të deportuar dhunshëm në trena apo këmbëzbathur, tё
emituara në mediat më prestigjioze ndërkombëtare, i rikujtoi botës historinë e saj të freskët,
atë të Holokaustit. Duke shndёrruar kështu rastin e Kosovës, në çështje referimi, për rolin dhe
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ndikimin e medias, veçmas asaj ndërkombëtare, në vënien në agjendën globale për zgjidhjen e
konflikteve të tilla si Kosova. Presidenti amerikan duke parë situatën në Kosovë, kishte pohuar:
‘’Ne dënojmë brutalitetin e shkaktuar mbi shqiptarët e Kosovës. Këtë e konsiderojmë një shenjë
tepër serioze. Ne nuk duam të kemi edhe një rast tjetër të spastrimit etnik në Ballkan. ‘’78

Rrjedhimisht roli i mediave ndërkombëtare, sidomos në shekullin e fundit, është cilësuar si i një
rëndësie të veçantë duke u krahasuar si ekuivalent me atë të diplomacive, si dhe duke vendosur
kështu një raport ngushtësisht të lidhur në mes të këtyre dy komponeteve: media-diplomaci në
zgjidhjen e konflikteve, e para në vetëdijësimin dhe pёrgaditjen e opinionit lidhur me kriza të
ndryshme, cikël ky i cili përmbyllet me peshën e rolit të diplomacisë në zgjidhjen e këtyre
krizave. Kosova ishte problem i madhё për sigurinë dhe për stabilitetin e Ballkanit, në kuadër të
çështjes së pazgjidhur shqiptare, andaj pa përfshirjen e tërësishme të Perëndimit, ky problem
nuk mund të zgjidhej. 79 Masakrat e forcave policore-militare e paramilitare serbe ndaj
popullatës së pafajshme e të paarmatosur, e sidomos tmerri i masakrës së Reçakut, preku
ndërgjegjen e qytetërimit amerikano-europian, diplomacia e të cilëve u vë ne lëvizje, në
organizimin e një konference e cila do të zgjidhte problemin e të drejtave të shqiptarëve.

Konferenca ndërkombëtare për Kosovën e cila u mbajt në Rambouillet të Francёs prej 6 deri me
23 Shkurt dhe prej 15 deri në 18 Mars 1999 nё Paris, në kohën e përshkallëzimit të krizës në një
luftë të përgjakshme me mundësi reflektimi edhe jashtë kufijve të Kosovës. Kjo konferencë
paraqiste përpjekjen e fundit politike për ndaljen e luftës dhe gjenocidit serb kundër
shqiptarëve, vendosjen e Kosovës nën protektoratin e NATO-s, krijimin e një statusi kalimtar
për Kosovën me mundësi zgjidhje pas një kohe të caktuar, si dhe evitimin e rrezikut potencial
që kërcënonte paqen dhe sigurinë ndërkombëtare në atë kohë. Konferenca e Rambouillet-sё, e
para në historinë e krizave ndërkombëtare që do të flitej vetëm për Kosovën. Këtë e kishte
thënë edhe Klaus Kinkel: ‘’ Duhet organizuar Konferencë për Kosovën’’.
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Konferenca ishte organizuar nga grupi i kontaktit në përbërje tё së cilit ishin: Kristopher Hill
(SHBA), Wolfgang Petrich (BE) si dhe Boris Majorski ( Federata Ruse) të cilët në këto bisedime
përfaqësonin bashkësinë ndërkombëtare e cila kishte rolin e ndёrmjetёsit në mes të palëve,
asaj të shqiptarëve të Kosovës dhe palës serbo-jugosllave. Delegacioni i shqiptarёve tё Kosovёs
ishte gjithpёrfshirёs duke u pёrfaqёsuar nga spektri politik/partitë politike të asaj kohe,
përfaqësuesit politik dhe ushtarak të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës si dhe shoqёria civile.
Ndjenja e ndërkombëtarёve se delegacioni shqipёtar nuk do të konsolidohej shpejtë në ndarjen
e detyrave për t’i marrë përsipër përgjegjësitë, fatmirësisht nuk u doli e vërtetë.80

Ndërsa në anën tjetër delegacioni serb përbëhej nga zyrtarë të lartë të qeverisë së Serbisë si
dhe pjesёtarë të pakicave kombëtare të cilët jetonin në Kosovë, veprim ky, me anë të të cilit
Beogradi zyrtar mundohej të krijonte një imazh të rrejshëm atë të trajtimit të barabartë,
qytetërues dhe demokratik ndaj pakicave kombëtare, si një reagim ndaj akuzave të
vazhdueshme qё i bëheshin asaj nga bashkësia ndërkombëtare për shkeljen e të drejtave të
shqiptarëve në Kosovë dhe si kundërpërgjigjje ndaj përbërjes njëetnike të delegacionit shqiptar.

E veçanta e kësaj konference ishte se delegacionet nuk u takuan asnjëherё në mes vete në
negociata/bisedime të drejtëpërdrejta, por të gjitha idetë, sygjerimet dhe propozimet në
draftet e propozuara nga bashkësia ndërkombëtare ia kalonin palës tjetër nëpërmes
organizatorëve të konferencës, veprim ky i cili solli zvarritjen e arritjes së një marrvëshje të
qëndrueshme politike, të cilës i kontriboi jashtëzakonisht shumë qёndrimi refuzues i palës
serbe për çfarëdo propozimi i cili parashihte për Kosovën një status tjetër politik kundrejtë atij
të propozuar nga Beogradi zyrtar.

Në anën tjetër qasja e delegacionit shqiptar të Kosovës, të udhëhequr nga struktura politike e
UÇK-së, ishte e orientuar drejt zgjidhjes paqësore të konfliktit në Kosovë dhe arritjen e një
marrëveshje të qëndrueshme politike në mes palёve të përfshira në konflikt, nën mbikqyrjen e
bashkësisë ndërkombëtare, qasje kjo e cila gjeti përkrahjen e organizatorëve të konferencës. E
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veçanta tjetër e kësaj konference ishte uniteti i plotë i delegacionit shqiptar si në vendimarrje
ashtu edhe në diskutimin rreth drafteve të propozuara, qasje kjo e cila për dallim nga pala serbe
e cila nuk ishte unike dhe autonome nё marrjen e vendimeve si rezultat i vizitave të herё pas
hershme të Presidentit të atëhershëm të Serbisё Millan Millutinoviq i cili sillte instruksionet e
Beogradit zyrtar.

Shqiptarët shpresonin se nuk do të përsëriteshin fjalët e Eduard Gray në Konferencën e
Ambasadorëve në Londër, më 1913, kur kishte deklaruar me keqardhje apo me cinizëm: ‘’ Ne
jemi të detyruar ta flijojmë popullin shqiptar, për hirë të paqes evropiane.’’ 81

Prandaj, ishte kërkesë e logjikshme që Kosova nga Konferenca e Rambuoillet-sё, si dhe nga
vazhdimi i saj, Konferenca e Parisit, të dilte me status të zgjidhur, e pavarur dhe sovrane e
ndarë përgjithmonë nga Serbia.82

Dokumenti me parimet e panegociueshme

1. Domosdoshmëria e ndaljes së dhunës dhe respektimi i armëpushimit
2. Zgjidhja paqësore me dialog
3. Marrëveshja kalimtare një mekanizëm për zgjidhjen përfundimtare pas periudhës
kalimtare trevjeçare
4. Mosndryshimi unilateral i statusit kalimtar
5. Integriteti territorial i RFJ-së dhe i vendeve fqinje
6. Mbrojtja e të drejtave të pjesёtarëve të të gjitha bashkësive nacionale ( ruajtja e
identitetit, gjuhës dhe arsimit, mrbotja e veçantë e instictucioneve dhe objekteve fetare
7. Zgjedhje të lira

dhe të ndershme në Kosovë ( lokale dhe të përgjithshme) nën

mbikqyrjen e OSBE-së
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8. Asnjë palë nuk do ta ndjekë penalisht ndokë për veprimet që lidhen me konfliktin e
Kosovës ( përveq krimeve të luftës dhe të shkeljeve të tjera serioze të së drejtës
ndërkombëtare)

9. Amnistia dhe lirimi i të burgosurve politikë
10. Pjesёmarrja ndërkombëtare dhe bashkëpunimi i plotë i të gjitha palëve në
implementimin e kësaj marrëveshje83

Marrëveshja e Delegacionit shqiptar në Rambouillet84
83
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Për të avancuar edhe më tej unitetin brenda faktorit shqiptar të Kosovës, me qëllim të
strukturimit sa më të mirë institucional, me synim të përfshirjes së krahut politik dhe ushtarak
të shqiptarëve te Kosovës në luftën për liri, delegacioni shqiptar në Rambouillet, u dakordua për
formimin e një qeverie të përkohshme të Kosovës, të kryesuar nga UÇK-ja, moment ky i cili
shënon faktorizimin e plotë të UÇK-sё duke i dhënë asaj rolin udhëheqës në tërë proceset dhe
rrugëtimin e shqiptarëve për liri e pavarësi.

Bërthama e problemit për pranimin e dispozitave të propozura nga ndërkombëtarët, për
Marrëveshjen e Rambouillet-sё, ishte çështja e referendumit, andaj delegacioni i Kosovës, deri
në momentin e fundit, kishte ngulur këmbë që paragrafi, në të cilin përkufizohej procesi politik
për statusin final, të përfshihej dhe të thuhej në mënyrë të qartë njohja e së drejtës për
referendum. Këmbëngulja e këtillë kishte krijuar hapësirë për ndërmjetësit ndërkombëtar, që
disa herë ta korrigjonin tekstin e këtij paragrafi, deri në shakallën e njohjes së qartë të së
drejtës për referendum.

Në ato rrethana, sipas studiuesve, ky ishte maksimumi që mund ta ofronte bashkësia
ndërkombëtare për këtë çështje. Delegacioni i Kosovës, duke marrë parasysh interpretimin
juridik të ekspertëve kombëtar dhe ndërkombëtar që e ndihmonin gjatë konferencës, vlerësimi
i së cilëve ishte se paragrafi në fjalë nënkuptonte njohjen e qartë të së drejtës për referendum,
kishte dhënë pëlqimin.85

Me gjithë ekzistimin e një drafti përfundimtar të propozuar nga treshja negociuese, për palët në
bisedime dhe interesimin e jashtëzakonshëm të bashkësisë ndërkombëtare për zgjidhjen e këtij
konflikti, rezultat i vetëm i arritur ishte kërkesa e palëve për konsultime të mëtutjeshmë në
teren dhe kthimin pas dy javëve në Paris së bashku me qëndrimin përfundimtar të palëve
respektive. Në rast të kundërshtimit, serbët kërcënoheshin hapur me sulme ajrore të NATO-s,
ndërsa shqiptarët me një braktisje dhe një izolim ndërkombëtar.86
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Delegacioni i Kosovës, për marrjen e vendimeve kaq të rëndësishme, ndihmesë të madhe , për
të mos thënë rol thelbësor, kishte nga këshillat dhe këshilltarët amerikanë. Këtu në veçanti
duhet përmendur angazhimin e madhё e miqësor të Sekretares sё Shtetit, Madeleine Albright,
e cila më tërë fuqinë e vetë vendimarrëse i ishte përkushtuar misionit jetik për paqen në
Kosovë, kurse për të, më njerëzorja ishte shpëtimi i jetëve të njerëzve. Në këtë frymë, në njërën
nga bisedat me delegacionin e Kosovës, ajo kishte shprehur: ‘’ A nuk e kuptoni se pa
marrëveshje nuk do të ketë ndërhyrje të NATO-s. Do ta mbani përgjegjёsinë për vdekjen e
njerëzve, po qe se nuk ndërroni mendje. Të jesh udhёheqës, do të thotë të marrësh vendime të
rënda.’’87

Ishte mendim dhe bindje e të gjithë pjesmarrësve ndërkombëtarё në atë Konferencë, se
delegacioni i shqiptarëve, pavarësisht debateve shumë të gjata, pavarësisht lëkundjeve, në
fund, në mënyrë thuajse të njëzëshme kishin zgjedhur paqen.88

Refuzimi nga delegacioni serb për nënshkrimin e marrëveshjes në njërën anë dhe nënshkrimi i
saj nga pala shqiptare e Kosovës mbylli derën e një kompromisi të mundshëm, dhe hapi një
kapitull të ri për të ardhmen e popullit të Kosovës, atë të mbështetjes ndërkombëtare të
çështjes së Kosovës e cila rezultoi me intervenimin e NATO-s. Akt ky i cili fuqizoi praktikën
tashmё të njohur të bashkësisë ndërkombëtare, për ofrimin e mundësisë së zgjedhjes në mes të
karotës dhe shkopit nga palët e përfshira në konflikt. Refuzimet e Beogradit sjellin B-52 mbi
teritorin e Serbisë.89 Deklaratë kjo e cila doli e saktë me zhvillimin e ngjarjeve të mëvonshme.

Nga ky moment filloi një epokë e re për shqiptarët e Kosovës fajësia u mbeti atyre që ishin
fajtorë për të gjitha luftërat dhe pa dyshim do t’i bartnin të gjitha pasojat, siç ndodhi më vonë.
Mund të thuhet lirshëm, se pa angazhimin e sekretares së SHBA-ve, Madeleine Albright,
Presidentit Bill Clinton, kryeministrit britanik Tony Blair, ministrit Robin Cook dhe gjeneralit
Wesley Clark, perëndimi kurrë nuk do ta niste luftën për Kosovën. Natyrisht ishte edhe një
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maturi e shqiptarëve në përgjithësi e në veçanti e krahut politik dhe ushtarak që përfaqësonte
Kosovën.90

Nëse ndikimi dhe prania amerikane do të luante rol pozitiv në favor të shqiptarëve, tashti e
tutje kjo do të varej në një shkallë të lartë pikërisht nga shkalla e aktivitetit dhe e veprimit të vet
shqiptarëve për të marrë në dorë fatin e tyre.91

Vala fundit e ofensivës serbe kishte shkaktuar një tjetër eksod refugjatësh, duke e rritur
ndërkaq ato që kishin ndodhur në fillimet e luftës në Bosnjë, e cila, ashtu si Kosova, ishte kufiri
ndarës ndërmjet muslimanëve europianë dhe të krishterëve orodoksë serbë, në të cilin, herë
pas here kishin pasur konflikte, për gjashtëqind vjet.92
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Intervenimi i NATO-s

Idenë për të ashtuquajturën ndërhyrje humanitare, për herë të parë e ka përmendur Toma
Aquini, në shekullin XIII. Ai i përmbahej parimit së një sovran ka të drejtë të ndërhyjë në punët e
mbrendshme të tjetrit, ‘’kur ky i fundit i keqtrajton shtetasit e vet’’. Që nga ai shekull i largët,
kjo ide konsiderohet një prej parimeve të ndërhyrjeve të armatosura në mbrojtje të njerëzimit,
përkatësisht për mbrojtjen e të pafajshmëve nga vdekja e padrejtë, nga mbrojtja prej ligjeve
ç’njerëzore, siç është sakrifikimi ose vrasja e njerëzve.

Për këtë arsye, pra, ndërhyrjen humanitare fillimisht duhet shikuar në kontekstin e tendencave
aktuale për përdorimin e forcës në përgjithësi, në mënyrë që të dihet nëse përdorimi i forcës
nën mburojën e ndërhyrjes ndërkombëtare, është apo nuk është një koncept ligjor që gjendet
në të drejtën ndërkombëtare.93

E drejta ndërkombëtare parimin e ‘’ndërhyrjes humanitare’’, ashtu siç ishte e njohur qё nga
koha e vjetër, veçmas që nga Groci e këndej, përkufizonte ekzistimin kufijve të lirisë që kishin
shtetet për sjelljet ndaj shtetasve të vet. Në përputhje me këtë, ‘’ ndërhyrja humanitare: çdo
herë lejohet, nëse ka për qëllim të pengohen mizoritë ose të ndalen krimet e një shteti kundër
një popullatë të tërë, si dhe kur në një vend mungon ‘’ minimumi i rendit moral’’. 94

Parimi i ndërhyrjes humanitare merr rëndësi të veçantë, ngase u jep tё drejtë shteteve të
bashkohen për të ndëshkuar shtetin që shkelё parimet humanitare, në mënyrë qё të
pamundësohet për të shkaktuar humbje të mëtejmë të jetёve të njerëzve, si dhe të shkaktojë
dëme të tjera. 95 Për këtë arsye, pra, ndërhyrjen humanitare fillimisht duhet shikuar në
kontekstin e tendencave aktuale për përdorimin e forcës në përgjithësi, në mënyrë që të dihet
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nëse përdorimi i forcës nën mburojën e ndërhyrjes ndërkombëtare, është apo nuk është një
koncept ligjor që gjendet në të drejtën ndërkombëtare.96

Albright u zgjua me lajmin e radios se në një fshat të Kosovës, të quajtur Reçak, ishin
masakruar shiqptarët. Kur vëzhguesit ndërkombëtarё konfirmuan se për këtë ishin përgjegjës
forcat serbe, në kryeqytetet përendimore u hap rruga për hapin vendimtar që të mos
kundërshtoheshin sulmet ajrore nga europianët.97

Për Kosovën dhe popullin e saj historia fillon të ndryshojë kur sekretari i Përgjithshëm i Paktit
NATO, Javier Solana, kishte urdhëruar sulmin ajror kundër RFJ-së, më 24 mars 1999. Siç kishte
deklaruar edhe z. Holbrook : ‘’Ne ia dhamë Beogradit tre raste të mira për të zgjidhur politikisht
çështjen e Kosovës’’. Këto raste ishin takimi Rugova – Millosheviq, armëpushimi dhe arritja e
verifikuesve të OSBE-sё në Kosovë dhe Marrëveshja e Rambouillet-së. Që të gjitha kёto raste , u
refuzuan nga Beogradi, prandaj ‘’ ia ofruam aeroplanët e NATO-s, të cilët nuk mund ti
refuzojё.’’98

Përshkallëzimi në teren i luftës në Kosovë, e me këtë edhe përshkallëzimi i shtypjeve dhe
dyndjeve të shqiptarëve, krimet e spastrimi etnik si dhe dështimi i të gjitha mundësive
diplomatike, drejtuan nga një rrugë e vetme, intervenimi dhe bombardimet e NATO-s, ndaj
Jugosllavisë së mbetur, me qëllim të ndaljes së këtij krimi shtetëror serbё, gjenocidit, dhe
realizimit të planeve për shpërnguljen e shqiptarëve nga vatrat e tyre shumëshekullore, fushatë
kjo e cila përfundoi vetëm pas 78 ditësh, me largimin e forcave policore-ushtarake, paramilitare
dhe administratës serbe nga Kosova, me hyrjen e trupave paqësore të NATO-s, bazuar në
Rezolutën 1244 e cila sanksiononte gjendjen e status - quos, duke u marrë më shumë me
gjendjen e rënduar ekonomiko-sociale në te cilën gjendej Kosova e sapo dalë nga lufta.
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E përballur me refuzimet e vazhdueshme të palës serbe për zgjidhje diplomatike, me gjithë
insistimet maratonike të diplomacisë ndërkombëtare për zgjidhje paqësore, si dhe rritjes së
intensitetit dhe shkallës të përdorimit të dhunës nga forcat serbe në teren, veçmas ndaj
popullsisë civile, NATO për herë të parë në historinë e ekzistimit të saj vendosi qё të ndërhyjë
për të parandaluar spastrimin etnik dhe katastrofën humanitare në Kosovë. Bombat e forcave
të NATO-s do të shkaktonin dëme të mëdha në infrastrukturën ushtarake dhe ekonomike të
Serbisë.99

Krahas fushatës ajrore të forcave të NATO-s, kundër caqeve serbe në Kosovë, filloi edhe një
fushatë reprezalje e terrori e forcave serbe, e cila si për nga përmasat ashtu edhe për nga
zhvillimi, kaloi edhe spastrimin etnik në Bosnje100. Operacioni ‘’Forca Aleate’’ ishte një luftë
moderne, por, siç quhej, ishte kufizuar, në të cilën shqyrtohej çdo imtësi, edhe për hapsirën
gjeografike, si dhe shtrirjen e saj, duke lënë anash armatimin e përdorur dhe efektet që
arriheshin me të. Prandaj, mund të thuhet se çdo shkallë e intensifikimit të operacionit ishte
peshuar në mënyrë thuajse torturuese për nga hollësitë e konceptimeve.101

Më 14 prill, Shtëpia e Bardhë, përkatësisht presidenti amerikan, Bill Clinton, i kishte telefonuar
presidentit Boris Yeltsin, duke i kërkuar pjesëmarrjen e trupave ruse në një forcë paqeruajtëse
pas konfliktit, siç kishte ndodhur në Bosnje. Kjo do të ishte, sipas diplomacisë amerikane, një
formë e garantimit për mbrojtjen e pakicës serbe në Kosovë, por ajo që ishte kryesorja, do t’i
krijonte mundësi Millosheviqit të hiqte dorë nga kundërshtimi ndaj pranisë së trupave të huaja
në territorin e tij, pa humbur nderin.102

Mund të thuhet se edhe diplomacia e Grupit të Kontaktit, edhe selia e NATO-s e kishin kuptuar
se nuk ishte çasti të bëheshin lëshime. Këto nivele të vendosjes, në atë kohë, kishin aprovuar
një deklaratë, e cila do të ishte në fuqi deri në përfundimin e ndërhyrjes së NATO-s, kur, përveç
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të tjerash, theksohej fuqishëm se përpara se të ndaloheshin bombardimet e forcave ajrore të
NATO-s, forcat e sigurimit serb duhej të tërhiqeshin nga Kosova, pastaj atje duhej të lejohej një
forcë e udhëhequr nga NATO-ja, si dhe ajo që ishte shumë e rëndësishme, refugjatët duhej të
ktheheshin nëpër shtëpitë e tyre. Kësisoj, motoja e punës sonë, e diplomacisë sonë, por edhe e
politikës sonë, ishte bërë : ‘’ Serbët jashtë, NATO-ja brenda, refugjatët në shtëpi’’.103

Kishte ide të ndryshme, mendime të shumta, duke filluar edhe nga ideja për krijimin e
mundësive për armatosjen e UÇK-së. Mirëpo, ishte vlerësuar se ndoshta një ide e tillë, që kishte
dalë nga selia e Presidentit Amerikan, mund të përçante aleancën. Po ashtu, kishin dalë ide dhe
propozime për ndarjen e Kosovës. Por, edhe kjo ishte hedhur poshtë, pasi krijohej një makth, si
nga pikëpamja ligjore, si nga pikëpamja e sigurisë, i cili do të ndikonte edhe si një shembull jo i
mirë për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve etnike. Në tërë këtë rrjedhë të ngjarjeve, sërish po
shqyrtohej mundësia e ndërprerjes së bombardimeve për një kohë. Sa dukej kishte qenë
vendimtare mosmarrja e një vendimi të këtillë, ngase do të ishte konsideruar si shenjë dobësie.

Kishte ardhur një moment në zhvillimet e ndërhyrjes së NATO-s mbi caqet serbe në Kosovë dhe
në Serbi, kur duhej të merrej një vendim për ta kaluar në një fazë tjetër të ndërhyrjeve. Pra,
duhet shtuar arsenali luftarak, si dhe duhej zgjeruar, në momente të caktuara, pjesëmarrja e
ndërhyrjes. Më në fund, kishte mbretëruar bindja se fushata e ndërhyrjes ajrore të NATO-s do
të kishte sukses, nëse do të vazhdonte të bëhej më e shpeshtë dhe më efikase, më e fortë dhe
më energjike. Në këtë mënyrë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe kishin
nxitur Aleancën Veriatlantike të shtonte bombardimet dhe të zgjeronte më tej numrin e
objektivave.104

Përpjekjet diplomatike vinin duke u rritur nga të gjitha palët, pa marrë parasysh deklarimet e
tyre publike dhe jopublike. Më 6 maj të vitit 1999, shtetet e G-8 ( Kanadaja, Franca, Britania e
Madhe, Gjermania, Italia, Japonia, SHBA-ja dhe Rusia) kishin arritur një pajtim formal lidhur me
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tekstin e një marrëveshjeje paqësore, e cila përbëhej prej shtatё pikave. Marrëveshja duhej të
dërgohej në selinë e OKB-së për t’u autorizuar.

Në këtë marrëveshje ishte paraparë tërheqja e forcave policore, ushtarake dhe paramilitare
serbe nga Kosova, si dhe në Kosovë të dërgohej një forcë efektive ndërkombëtare civile dhe e
sigurisë. Në këtë marrëveshje nuk thuhej shprehimisht se kush do t’i udhëhiqte këto forca, por
privatisht ishte dhënë dëshmi e sigurtë se forca ndërkombëtare ushtarake do të kryesohej nga
NATO-ja.105 ‘’Ramë në një mendje se pas luftës Kosova do të duhej të shndërrohej në një
protektorat ndërkombëtar, duke e quajtur pjesë sovrane të Jugosllavisë vetëm me fjalë.’’106

Po afrohej fundi i muajit Maj i vitit 1999. NATO-ja kishte miratuar dërgimin në Kosovë, pas
përfundimit të luftës, të një force paqeruajtëse prej 48 mijë vetash, ndërkohë që kishin filluar të
diskutonin me qetësi për mundësinë e dërgimit të trupave tokësore më shpejt se ç’ishte
parashikuar, nëse fushata ajrore nuk do të ishte vendimtare. Më 27 Maj, Gjykata
Ndërkombëtare për Krime të Luftës në ish- Jugosllavi, Millosheviqin e kishte akuzuar për krime
lufte.107

Ndërhyrja e NATO-s, filloi një debat të gjerë në rrafshin ndërkombëtar, i cili vazhdon edhe sot e
kёsaj dite, lidhur me ndërhyrjen ushtarake të një aleancë të tillë si NATO-ja, ndaj një vendi
sovran pa miratimin e Këshilli të Sigurimit, si dhe ndërhyrjen në parandalimin e një spastrimi
etnik, katastrofës humanitare si dhe përshkallëzimit të krizës në rajon e botë. Rrjedhimisht sot
ekzistojnë dy grupe të konceptuara mbi këtë çështje dhe relacionin e saj mbi të drejtën
ndërkombëtare.

Për derisa argumenti i sovranitetit shtetëror konsiston në mosndërhyrjen e organizatave
ndërkombëtare, në çështjet shtetërore, i cili në këtë rast, krimet ndaj popullsisë civile në
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Kosovë duke përfshirë: diskriminimin, vrasjet, dëbimin, deri te gjenocidi, i cilëson si ‘’çështje të
brendshme’’.

Në anën tjetër prizmi tjetër argumenton intervenimin ushtarak të NATO-s, veprim ky i cili
ndaloi veprimet e dhunshme serbe ndaj popullsisë civile, duke përjashtuar nga çdo kornizim të
drejtat e njeriut si ‘’ çështje të brendshme’’ si dhe duke argumentuar rëndësinë e parandalimit
të hershëm të krizave, përshkallëzimi i të cilave ka paraqitur jo rrallë herë rrezik për përhapjen e
tyre dhe shtrirjen e tyre në përmasa botërore/globale.

Në historinë e shteteve me regjime totalitare është konstatuar se qeveritë e tyre shtetërore
janë shkelësit më të mёdhenjё të të drejtave dhe lirive, jo vetëm të popujve të tjerë por edhe të
popujve të tyre, mbi të cilët qeverisin pa marrë parasysh regjimin qeverisës, duke keqpërdorur
pronën dhe pasuritë e tjera me anë të grupeve dhe klaneve të ndryshme kriminale dhe
terroriste, gjithёherë në ‘’ sovranitetin shtetëror’’, me arsyetimin pasi këto çështje janë punë të
brendshme dhe në kuadër të së drejtës kombëtare dhe nuk mund të trajtohen si çёshtje me
karakter ndërkombëtar.

Këto raste, dhe të tjera kanë dëshmuar që parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuara
shpeshëherë interpretohen duke ju përshtatur situatave të caktuara. Kjo më së miri është
vërejtur në rastet e Bosnjës dhe Hercegovinës, Kosovës, Afganistanit, Irakut, përfundimisht
interpretimet e këtyre çështjeve mbesin kompetencë e Këshillit të Sigurimit, duke qenë ky
mekanizëm i OKB-së i cili vendos për zbatimin e tyre.

Burimi ekzistues i legjislacionit ndërkombëtarë thotë se respektimi i të drejtave të njeriut është
i domosdoshëm. Mbi këtë parim e mbështesin të drejtën e ndërhyrjes juristët e sё drejtës
ndërkombëtare dhe shtetet. Kurse, integriteti teritorial dhe sovraniteti shtetëror mё nuk mund
të shёrbejnë si arsyetim për shkeljen e të drejtave të njeriut, si dhe për të pamundësuar çfarёdo
ndërhyrje të jashtme. Çdo herë kur shkeljet sistematike dhe masive të të drejtave të njeriut dhe
të të drejtave të pakicave mund të bëhen kërcënim për paqe ( qoftë për shkak të rrezikut të
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ndërkombëtarizimit të konflikit të brendshëm, qoftë për shkak se pasojat negative i tejkalojnё
kufijtë e atij shteti: ikja masive e popullatës, krijimi i vendqëndrimeve të refugjatëve), Këshilli i
Sigurimit i OKB-së në bazë të kapitullit VII, mund tё autorizojë ndërmarrjen e masave, përfshirë
edhe përdorimin e forcës së armatosur.

Në rastin e Kosovës, më 1999, këtë qëndrim e përkrahën shumë udhëheqës shtetëror dhe
qeveri demokratike. Mirëpo, për fat të keq, ky qёndrim nuk është mbajtur dhe ky parim nuk
është zbatuar, qartë në rastin e Ruandës së viteve 1994 – 1995, ku, vetëm për 3 muaj, janë
zhdukur rreth 1 milion pjesёtarë të fisit Tutsi. Edhe në Bosnjë e Hercegovinë, në vitet 1992 –
1995, ngjarjet patën rrjedhё të njejtë, ngase u vranë mijёra njerëz, si dhe u dëbuan nga vendi i
tyre më shumë se 2.5 milion të tjerë, pjesa më e madhe e të cilëve ishin musliman. Kjo kishte
ndodhur, mbase, vetëm se ata ishin të një kombi, të një fisi, të një feje, dhe të një gjuhë tjetër
nga qendra e vendosjes evropiane.

Ngjajshëm me dy rastet e fundit, por mund të thuhet se ka edhe raste të tjera, siç janë kurdët
në Irak ose çeçenët në Rusi, bashkësia ndërkombëtare ishte bërë e shurdhër, duke toleruar me
vite masakrat ndaj personave të pafuqishëm, kishte lejuar hapjen e kampeve të përqёndrimit,
nëpër të cilat mbaheshin burra, gra, fëmijë dhe pleq, siç kishte ndodhur edhe në kohën e Luftës
së Dytë Botërore kishte pasur dhunime sistematike të femrave, ishin lejuar ‘’spastrimet etnike’’,
shkatërrimi objekteve të banimit, i kulteve fetare, i monumenteve kulturore dhe historike.
Kishte raste kur bashkësia ndërkombëtare kishte mundur fare lehtë ti parashikonte disa nga
krimet më të rënda që kanë ndodhur siç ishte, fjala vjen, rasti i Srebrenicës. Forcat paqëruajtëse
të bashkësisë ndërkombëtare nuk kishin ndërmarrë asgjë për të penguar tragjedinë e
Srebrenicës, gjë qё e kishte për detyrë edhe sipas konventave ndërkombëtare, sepse Sebrenica
ishte zonë e sigurtë, në mbrojtjen e Kombeve të Bashkuara. Krimi ishte bërë pothuajse në
heshtje, por para syve të tërë botës.
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Pushteti fashist i Millosheviqit, duke përdorur të gjitha mjetet e një ushtrie dhe policie
kriminale, Kosovën e ktheu në një varrezë dhe në një tokë të djegur, në mënyrë që të ishte e
pavlerë për të gjithë.108

Bashkësia ndërkombëtare u tregua shumë e vendosur në rastin e Kosovës dhe pas 78 ditë
bombardimesh Qeveria e Beogradit i pranoi kërkesat e saj duke përfshirë edhe vendosjen e
trupave të NATO-s e që u specifikua me marrëveshjen teknike-ushtarake të nënshkruar në
Kumanovë.

Marrëveshja teknike-ushtarake e Kumanovës109
MARRËVESHJA TEKNIKE-USHTARAKE MES FORCËS NDËRKOMBËTARE TË SIGURISË (KFOR) DHE
QEVERIVE TË REPUBLIKËS FEDERALE TË JUGOSLLAVISË DHE TË REPUBLIKËS SË SERBISË
Neni I
1.Palët subjekte të kësaj marrëveshje riafirmojnë dokumentin e prezentuar nga kryetari
Ahtisari,kryetari Millosheviq dhe të miratuar nga parlamenti serb dhe nga qeveria federale me 3
Qershor 1999 për futjen e dislokimin në Kosovë nën mbikqyrjen e OKB-së, të pranive efektive
ndërkombëtare civile dhe të sigurisë.Palët më tutje vënë në pah se Këshilli i Sigurimit i OKB-së
është i gatshëm të miratojë një rezolutë që është inicuar me këtë prani.
2. Autoritetet shtetërore qeveritare të Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së
Serbisë e kuptojnë dhe pajtohen se forca e sigurisë ndërkombëtare ("KFOR") do të dislokohet
pas miratimit të Rezolutës të përmendur të UNSCR-së të referuar në paragrafin 1 dhe të
operojë pa pengesa brenda Kosovës dhe me autoritetin për të marrë të gjitha masat e
nevojshme për të krijuar dhe ruajtur një mjedis të sigurt për të gjithë qytetarët e Kosovës dhe
të realizojë misionin e vet në çdo kuptim tjetër. Ata më tej pajtohen me të gjitha obligimet e
kësaj marrëveshjeje dhe për të lehtësuar vendosjen dhe funksionimin e kësaj force.
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3. Për qëllime të marrëveshjes, shprehjet e mëposhtme kanë këto kuptime, siç përshkruhet më
poshtë:
a. "Palët" janë ato që janë nënshkruese të marrëveshjes.
b. "Autoritetet" nënkupton individi përkatës përgjegjës , agjencione apo organizata të palëve.
c. "Forcat e RFJ-së" përfshijnë të gjithë personelin dhe organizatat me aftësi ushtarake të RFJsë dhe të Republikës së Serbisë. Kjo përfshin ushtrinë e rregullt dhe forcat detare, grupet e
armatosura civile, grupet paramilitare, forcat ajrore, gardat kombëtare, policinë kufitare,
rezervistët ushtarakë, policinë ushtarake, shërbimet e inteligjencës, Ministrinë federale
Federale dhe Ministrinë Serbe të Punëve të Brendshme, policinë lokale, speciale, kundër
trazirave dhe anti-terroriste Policia, dhe çdo grup apo ose individ të caktuar nga komandanti i
forcave ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR")
d. Zona ajrore e sigurisë (ASZ) është përcaktuar si një zonë 25-kilometërshe që shtrihet përtej
territorit të Kosovës, në pjesën tjetër të teritorit të RFJ-së. Ajo përfshin hapësirën ajrore mbi atë
zonë prej 25-kilometrave
e. Zona Tokësore e Sigurisë (GSZ) është përcaktuar si një zonë 5-kilometërshe që shtrihet përtej
teritorit të Kosovës, në pjesën tjetër të teritorit të RFJ-së. Ajo përfshinë teritorin brenda asaj
zone prej 5 kilometrave.
f. Dita e hyrjes në fuqi (Dita EIF) është përcaktuar si dita e nënshkrimit të kësaj marrëveshje
4. Qëllimet e këtyre detyrimeve janë si më poshtë:
a. Për të krijuar një ndërprerje të qëndrueshme të armiqësive, në asnjë rrethanë nuk do të
lejohet që ndonjë nga forcat e RFJ-së dhe Republikës së Serbisë të hyjë , rihyjë apo të mbetet
brenda teritorit të Kosovës apo Zonës Tokësore të Sigurisë (ZTS) dhe zonës Ajrore të Sigurisë
(Zona ASZ)

të përshkruar në paragrafin 3. Neni I pa pëlqimin e shprehur paraprak të

komandantit të forcës ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR") . Policia lokale do të lejohet të
qëndrojnë në GSZ.
Paragrafi i mësipërm nuk ka paragjykim ndaj kthimit me pajtim të personelit të RFJ-së dhe
Serbisë personelit që do të jenë objekt i një marrëveshjeje pasuese të veçantë, siç parashikohet
në paragrafin 6 të dokumentit të përmendur në paragrafin 1 të këtij neni.
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b. Për të ofruar mbështetje dhe autorizimin e forcës ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR") dhe
në veçanti të autorizojë Forcën Ndërkombëtare të Sigurisë ("KFOR") për të ndërmarrë veprime
të tilla, duke përfshirë përdorimin e forcës së domosdoshme, për të siguruar respektimin e
kësaj

marrëveshje dhe mbrojtjen e forcës ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR"), si dhe për të

kontribuuar për një mjedis të sigurtë për praninë ndërkombëtare civile, dhe organizatave të
tjera ndërkombëtare, agjencitë dhe organizatat joqeveritare (detajet në Shtojcën B).

Neni II: Ndërprerja e armiqësive
1. Forcat e RFJ-së menjëherë pas hyrjes në fuqi (EIF) të kësaj marrëveshjeje, do të përmbahen
nga kryerja e ndonjë akti armiqësor dhe provokues të çfarëdo lloji kundër çdo personi në
Kosovë dhe do të urdhërojë forcat e armatosura të ndërpresë të gjitha aktivitetet e tilla. Ato
nuk do të inkurajojnë, mbështesin ose organizojnë demonstrime armiqësore ose provokative.
2. Tërheqja në faza e forcave të RFJ-së (tokësore): RFJ pajtohet për një tërheqje me faza të të
gjitha forcave të RFJ-së nga Kosova në lokacione në Serbi, jashtë Kosovës. Forcat e RFJ-së do të
shënojnë dhe të spastrojnë fushat e minuara, bombat e kurdisura dhe pengesat. Me rastin e
tërheqjes forcat e RFJ-së do të pastrojnë të gjitha linjat e komunikimit duke mënjanuar të gjitha
minat, demolimet, bombat e kurdisura, pengesat dhe ngarkimet. Ata gjithashtu do të shënojnë
të gjitha vendet e të gjitha fushave të minuara. Hyrja e frocave ndërkombëtare të sigurisë
("KFOR") dhe vendosja në Kosovë do të jenë të sinkronizuara. Tërheqja në faza e forcave të
RFJ-së nga Kosova do të jetë në përputhje me rrjedhën e përshkruar më poshtë:
a. Me EIF + 1 ditë, Forcat e RFJ të dislokuara në Zonën 3 do të largohen, nëpërmjet rrugëve të
caktuara,

për të demonstruar respektimin

(përshkruar në hartë në shtojcën A të

marrëveshjes). Pasi të jetë është vërtetuar se forcat e RFJ-së kanë plotësuar këtë nënparagraf
dhe paragrafin 1 të këtij neni, goditjet ajrore të NATO-s do të pezullohen. Pezullimi do të
vazhdojë me kusht që detyrimet e kësaj marrëveshjeje të përmbushen në tërësi, dhe me kusht
që KS i OKB miraton një rezolutë që ka të bëjë me dislokimin e forcës ndërkombëtare të sigurisë
("KFOR") aq shpejtë sa të mund të mënjanohet zbraztësia e sigurisë.
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b. Me EIF + 6 ditë, të gjitha forcat e RFJ-së në Kosovë duhet të lëshojnë zonën 1 (përshkruar
në hartë në Shtojcën A të Marrëveshjes). Të formohen ekipe të ndërlidhjes me komandantin e
KFOR-it në Prishtinë.
c. Me EIF + 9 ditë, të gjitha forcat e RFJ-së në Kosovë do të kenë lëshuar Zonën 2 (përshkruar
në hartë në Shtojcën A të marrëveshjes).
d. Me EIF + 11 ditë, të gjitha forcat e RFJ-së në Kosovë do të kenë lëshuar Zonën 3 (përshkruar
në hartë në Shtojcën A të marrëveshjes).
e. Me EIF +11 ditë, të gjitha forcat e RFJ-së në Kosovë do të kenë përfunduar tërheqjen e tyre
nga Kosova (përshkruar në hartën në Shtojcën A të kësaj marrëveshjeje) në lokacione në Serbi
jashtë Kosovës, dhe jo brenda 5 km ZTS. Në mbarim të sekuencës (EIF + 11), komandantët e
lartë të forcave të RFJ- së përgjegjës për

tërheqjen e forcave do t’i konfirmojë me shkrim

komandantit të forcës ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR") se Forcat e RFJ-së kanë plotësuar
dhe përfunduar fazat e tërheqjes. "). Komandanti i Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë ("KFOR")
mund të miratojë kërkesa specifike për përjashtime në fazat e tërheqjes . Fushata e
bombardimeve do të përfundojë me tërheqjen e plotë të forcave të RFJ-së, siç parashikohet në
nenin II. Forca ndërkombëtare e sigurisë ("KFOR") do të mbajë, sipas nevojës autoritetin e
nevojshëm, për të detyruar respektimin e kësaj marrëveshjeje.
f. Autoritetet e RFJ-së dhe Republikës së Serbisë do të bashkëpunojë plotësisht me forcën
ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR") në verifikimin e

tërheqjes së forcave nga Kosova dhe

përtej AZS / GSZ.
g. Forcat e armatosura të RFJ-së tërhiqen në përputhje me Shtojcën A, d.m.th në rajonet e
përcaktuara bashkërisht apo tërhiqen nëpër rrugë të caktuara nuk do t’u nënshtrohen
sulmeve ajrore.
h. Forca ndërkombëtare e sigurisë ("KFOR") do të sigurojë kontroll të duhur të kufijve të RFJ-së
në Kosovë me Shqipërinë dhe IRJM-në deri në arritjen e misionit civil të OKB-së.

3. Tërheqja në faza e forcave ajrore dhe të mbrojtjes ajrore jugosllave(YAADF)
a. Me EIF + 1 ditë, asnjë fluturake e RFJ-së, me krah fiks apo rrotullues,nuk do të fluturojë në
hapësirën ajrore të Kosovës apo mbi ASZ pa miratimin paraprak nga komandanti i forcës
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ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR"). Të gjitha sistemet e mbrojtjes ajrore, radarët ,raketat
tokë-ajër dhe aeroplanët e palëve do të përmbahet nga veprimi apo i caqeve apo nga ndriçimi
i platformave ajrore të forcave ndërkombëtare të sigurisë, që operojnë në hapsirën ajrore të
Kosovës apo mbi ASZ.
b. Me EIF + 3 ditë, të gjithë aeroplanët, radarët, raketat tokë-ajër (duke përfshirë edhe sistemet
manuale të mbrojtjes ajrore (MANP,ADS) dhe artilerinë kundërajrore në Kosovë, do të tërhiqen
në lokacione tjera në Serbi, 25 kilometra jashtë ASZ-së
c. Komandanti i forcave ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR")

do të kontrollojë dhe të

koordinojë përdorimin e aeroplanëve mbi Kosovë dhe ASZ duke filluar nga EIF-i. Shkelja e
cilësdo dispozitë të lartëpërmendur duke përfshirë rregullat dhe procedurat e komandantit të
forcës ndërkombëtare të sigurisë (KFOR) që qeverisin hapsirën ajrore mbi Kosovë si dhe
fluturimet e paautorizuara apo aktivizimin e Mbrojtjes së Integruar Ajrore të RFJ-së (IADS), janë
subjekt për veprim ushtarak nga forca ndërkombëtare e sigurisë (KFOR) duke përfshirë edhe
përdorimin e forcës së domosdoshme.Komandanti i forcës ndërkombëtare të sigurisë (KFOR)
mund tu’a bartë kontrollin apo aktivitetet normale të aviacionit civil institucioneve përkatëse të
RFJ-së për mbikqyrje të operacioneve, të lëvizjeve jokonfliktuale të trafikut ajror të forcës
ndërkombëtare të sigurisë (KFOR) dhe të sigurojë operacione të lehta dhe të sigurta të sistemit
të trafikut ajror. Është paraparë që kontrolli i trafikut ajror civil t’u kthehet autoriteteve civile sa
më parë që të jetë e praktikueshme.

Neni III: Njoftimet
1. Kjo marrëveshje dhe urdhërat e shkruara që duhet të respektohen do t'u komunikohen
menjëherë të gjithë forcave të RFJ-së.
2. Me EIF + 2 ditë, autoritetet shtetërore qeveritare e RFJ-së dhe Republikës së Serbisë duhet të
ofrojnë këto informacione specifike lidhur me statusin e të gjitha forcave të RFJ-së:
a. Shënime të hollësishme, pozicone
pashpërthyera, mjetet

dhe përshkrime të të gjitha minave, mjeteve të

shpërthyese, demolimeve, pengesave,kurtheve, kurdisjeve me tela

rreziqeve fizike apo ushtarake për lëvizjen e lirë të çfarëdo personeli në Kosovë që janë vënë
nga forcat e RFJ- së.
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b. Çdo informacion tjetër të natyrës ushtarake apo të sigurisë lidhur me forcat e RFJ-së në
teritorin e Kosovës apo në GSZ dhe ASZ, që kërkon komandanti i forcës ndërkombëtare të
sigurisë (KFOR).

Neni IV Krijimi i Komisioni të Përbashkët për Implementim (JIC)
JIC do të krijohet me dislokimin e forcës ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR") në Kosovë sipas
udhëzimit të komandantit të forcës ndërkombëtare të sigurisë ("KFOR").

Neni V: Autoriteti përfundimtar për interpretimin
Komandanti i Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë ("KFOR") është autoriteti final sa i përket
interpretimit të kësaj marrëveshjeje dhe aspekteve të sigurisë të zgjidhjes paqësore që
mbështet ajo. Përcaktimet e tij janë obliguese për të gjitha palët dhe personat.

Neni VI: Hyrja në Fuqi
Kjo marrëveshje hyn në fuqi menjëherë pas nënshkrimit.
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Kosova nёn administrimin e UNMIK-ut
Pas nënshkrimit të marrëveshjes tekniko-ushtarake të Kumanovës, në mes të NATO-s dhe
ushtrisë jugosllave, përfunduan bombardimet ajrore të NATO-s, akt ky i cili shënoi pranimin e
kapitulimit të Serbisë. Megjithëse e konsideruar si aleat kryesor në luftën në Kosovë, ndaj
forcave serbe, Ushtria Çlirimtare e Kosovës, struktura politike e saj si dhe gjithë faktori politik
shqiptar u la jashtë përfshirjes si palë në këtë marrëveshje, veprim ky i cili edhe sot e kёsaj dite
vazhdon të ketë konsekuenca, në përfshirjen e palës së Kosovës, në bisedime të drejtpërdrejta
për çështjet që kanë të bëjnë me të.

Pas nënshkrimit të kësaj marrëveshje filloi vendosja e forcave ndërkombëtare të NATO-s në
Kosovë, dhe largimi i të gjitha forcave policore/militare e paramilitare serbe nga Kosova. Me
datën 10 Qershor 1999, Këshilli i Sigurimit i OKB-së, miratoi Rezolutën 1244 për Kosovën e cila
vendosi këtë të fundit nën administrimin ndërkombëtarë duke mundësuar kështu veprimtarinë
e organizatave të shumta ndërkombëtare të cilat kishin si fokus kryesor veprimtarinë në
Kosovë.

Mirëpo, gjërat nuk kishin shkuar as sipas marrëveshjes, as sipas parashikimeve, as sipas
rezolutës së aprovuar në Këshillin e Sigurimit të OKB-së. Të premten, më 11 Qershor të vitit
1999, e dhëna tronditëse ishte se Rusia kishte dërguar një repart ushtarak nga Bosnja në
Kosovë, i cili ishte vendosur në aeroportin e Prishtinës.110

Nuk ka dyshim se NATO dhe OKB-ja ndërhynë për ta përmbushur vakumin që u krijua pas
tërheqjes së ushtrisë serbe. Misioni i NATO-s dhe i OKB-së de facto krijuan premisat për
vendosjen e një protektorati ndërkombëtar në Kosovë, i cili do të realizohej në bazë të
Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.111
Kërkohej me këmbëngulje që shqiptarët e Kosovës, së shpejti, t’i ktheheshin jetës normale.
Lufta, terrori dhe tragjedia e saj kishin zgjatur shumë. Prandaj, kishte ardhur koha që
110
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shqiptarëve të Kosovës t’u jepej mundësia për t’i treguar aftësitë e tyre në ndërtimin e vendit të
lirë. Të gjithë njerëzit që ia donin të mirën Kosovës, dëshironin që periudha paqësore, e cila
kishte filluar në Qershor të vitit 1999, të mos ishte vetëm një periudhë e shkurtër kalimtare në
historinë e Kosovës.112

Ajo çfarë është specifike jo vetëm për këtë periudhë por deri në përmbylljen e plotë të misionit
të administrimit ndërkombëtar në Kosovë, është përmbajtja delikate dhe gjuha kundërthënëse
e Rezolutës 1244, e cila merret më shumë më çështje të karakterit humanitar dhe çështje tjera
të cilat përbënin aktualitet për konfliktin e Kosovës, ndërhyrja dhe zgjidhja e të cilave mendohej
se do të përmbyllte këtë konflikt, sesa që merret me të ardhmen e statusit politik të Kosovës.

Kjo rezolutë në aspektin juridik parashihte një autonomi substanciale të Kosovës mbrenda RFJsë, akt ky i cili është shumë kontradiktor për faktin pasi që ishte pikërisht kjo krijesë politike –
RFJ-ja që ishte shkaktare për gjendjen të cilën mundohej të sanonte bashkësia ndërkombëtare
në teren.

Rezolutat edhe pse nuk ishin në favor të Kosovës, në shumë segmente, megjithatë kishin rol
shumë pozitiv për Kosovën dhe për qytetarët e saj. Në anën tjetër rezolutat nxjerrin në dritë
edhe fuqinë e tyre duke qenë akte ‘’ që nuk obligojnë’’ , për nënshkruesit krijojnë një ‘’
komoditet në sjelljes’’.113

Objektivat kryesore të Këshillit të Sigurimit të OKB-së me miratimin e Rezolutës 1244 ishin:

1. Ndalja e luftës dhe konfliktit të armatosur midis UÇK-së dhe forcave militare dhe
paramilitare të Serbisë
2. Vendosja e administrimit ndërkombëtar të OKB-së në Kosovë, nëpërmjet prezencës
civile dhe ushtarake ndërkombëtare

112
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3. Përcaktimi i një statusi të përkohshëm për Kosovën në shkallë të një vetëqeverisje
substanciale brenda RF të Jugosllavisë
4. Përgaditja për zgjidhjen e statusit final të Kosovës si dhe kalimi i të gjitha përgjegjësive
në organet e Kosovës, të cilat do të themelohen pas zgjidhjes finale për Kosovën.114

Është për t’u theksuar se Kombet e Bashkuara kanë arritur me anë të një debati politik të gjatë
dhe shumë të ndërlikuar të miratonin rezoluta me përmasa shumë të avancuara të rrepta dhe
humane, për të drejtat e njeriut, por edhe për misione shumë të rëndësishme siç ka ndodhur
me UNMIK-un në Kosovë.115

Këshilli i Sigurimit kishte miratuar disa rezoluta për Kosovën para asaj 1244, të cilat janë:
Rezoluta 1160 e datës 31 Mars 1998116, pastaj Rezoluta 1199 e datës 23 Shtator 1998117, më
vonë Rezolutën 1203 e datës 24 Tetor 1998118, si dhe Rezoluta 1239 e datës 14Mmaj 1999.119

Ky mision udhёhiqej nga Autoriteti i Pёrfaqёsuesit Special tё Sekretarit tё Pёrgjithshёm tё
Organizatёs sё Kombeve tё Bashkuara. Veprimtaria e UNMIK-ut është ndarë në katër shtylla:
Shtylla e parë - Policia dhe Drejtësia, të cilat janë udhëhequr nga OKB-ja, shtylla e dytëAdministrimi civil, e drejtuar po ashtu nga OKB-ja, Shtylla e tretë – Demokratizimi dhe ngritja e
institucioneve, ishte nën përgjegjësinë e OSBE-së si dhe shtylla e katërt – Restaurimi dhe
zhvillimi ekonomik, e cila ishte e udhëhequr nga Bashkimi Evropian.120 Rast ky i cili dëshmon
bashkëpunimin ndërkombëtar në mes të organizatave të ndryshme ndërkombëtare dhe
regjionale, në shtetndërtimin e vendeve post konfliktuoze, ruajtjen e paqes si dhe zhvillimin
ekonomik/social nëpërmes përhapjes dhe zhvillimit të demokracisë.
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Një e veçantë tjetër e rezolutës 1244 e cila paraqiste kontradiktën e rradhës, ishte se ajo
mbështetej në Marrëveshjen e Rambouillet-së, duke marrё parasysh që ishte pikërisht mos
pranimi për nënshkrim i kësaj marrëveshje nga RFJ-ja veprim i cili dërgoi në bombardimet e
NATO-s dhe intervenimin ndërkombëtar në Kosovë.

Duke analizuar lëshimet juridike të kësaj rezolutë të cilat në shumë situata paraqisnin
kontradikta të interpretimeve për çështje të njëjta referimi, si dhe mos definimit të mirë të
çështjeve tjera të një rëndësie tejet të veçantë siç ishte: statusi politik i Kosovës, rezoluta u
gjykua shpeshherë si e papërfillshme në raport me realitetin politik në teren.

Në mesin e akterëve ndërkombëtar në fillim mbizotëroi bindja se çështja e statusit duhej të
lihej anash për sa kohë që do të ishte e mundur më shumë. Në anën tjetër mendohej se
shqiptarëve koha do t’ia shëronte plagët e rënda që u la lufta e fundit, po ashtu
ndërkombëtarët ishin të vetëdijshëm e kishin të qartë se shqiptarët nuk do ta pranonin asnjë
zgjdhje më pak se pavarësia.121
Tre fazat kryesore të administrimit ndërkombëtar në Kosovë, të cilat njëkohësisht paraqesin
fazat e implementimit të Rezolutës 1244 janë:

1. Faza e parë- e cila përfshinë periudhën nga miratimi i Rezolutës 1244 me 10 Qershor
1999 deri në mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Nëntor të vitit 2000, përkatësisht
zgjedhjeve të para parlamentare në Tetor të vitit 2001. Fazë kjo e cila shënoi vendosjen
e prezencës civile ndërkombëtare – UNMIK dhe asaj ushtarake/sigurisë NATO me
misionin e saj KFOR.

2. Faza e dytë- fillon pas ndërtimit të institucioneve vendore demokratike, fazë kjo e cila
karakterizohet nga bartja e kompetencave nga administrata ndërkombëtare tek
institucionet vendore.
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3. Faza e tretë- e cila përbën njëkohësisht fazën e fundit të implementimit të Rezolutës
1244 është përcaktimi i statusit final të Kosovës, mirëpo do të ishte pikërisht
mosdefinimi i një mekanizmi të veçantë që do të përcaktonte statusin final të Kosovës, i
cili do të sillte OKB-në para aktit të kryer, duke mos mundur të jetë faktori i vetëm
legjitim për zgjidhjen e statusit të Kosovës, çka edhe u dëshmua më vonë, gjatë
negociatave për të ardhmen e statusit përfundimtar të Kosovës.
Pas ngjarjeve të Marsit 2004 edhe bashkësia ndëkombëtare filloi ta ndërronte kursin në drejtim
të gjetjes së zgjidhjes së statusit përfundimtar për Kosovën. Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së
emëroi ambasadorin e përhershëm norvegjez në NATO, Kai Aide, si të dërguar të tij për
vlerësimin e standardeve që ishin vënë nga OKB-ja si kusht për fillimin e procesit të zgjidhjes së
statusit politik të Kosovës.122

Rrjedha e ngjarjeve dëshmonte se nuk ishte vështirë të konstatohej se problemi i pazgjidhur i
Kosovës do të thoshte rrezik i përhershëm për t’i destabilizuar shtetet përreth, si dhe rajonin e
Europës Juglindore. Mund të thuhet, prandaj se një nga rrugët kryesore për ta destabilizuar
edhe Ballkanin kalonte nëpër Kosovë.123
Ambasadori Aide raportoi në mesin e vitit 2005 në Këshillin e Sigurimit dhe ndër të tjera
theksoi se me gjithë pengesat për plotësimin e disa nga standardet, status- quoja është e pa
pranueshme, prandaj me kujdes duhet të fillojnë bisedimet për zgjidhjen e statusit final.124

Raporti i Kai Aides, me përmbajtjen e tij, e ka shtyrë Sekretarin e Përgjithshëm të Kombeve të
Bashkuara që të shprehet dhe të deklaroj se ka urdhëruar fillimin e bisedimeve për statusin
final të Kosovës. Kjo si duket është një moment kur fillon të zhbllokohet edhe status- quo, e
krijuar disa vjet në Kosovë125. Rezultat i të cilës ishin shumë ngjarje të cilat në vend të progresit
për Kosovën rrezikonin regres jo vetëm për të dhe rajonin por edhe për investitorët e paqes në
Kosovë e Botë.
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Shuttle diplomacia e Marti Ahtisarit
Negociata e ndërmjetësit Marti Ahtisaari ish - Presidentit finlandez për zgjidhjen e statusit
përfundimtar të Kosovës, kaluan nëpër disa faza të negocimit deri te arritja e një propozimi
final. Me caktimin e Ahtisaarit në rolin e negociuesit nga Sekretari i Përgjithshëm i OKB-së për
negociata në mes të Kosovës dhe Serbisë, filloi vendosja e kontaktit me palët nё bisedime, me
anë të vizitave që Ahtisaari u bëri Prishtinës dhe Beogradit, përfshirë vendet e rajonit, si dhe
qendrave vendimmarrëse ndërkombëtare.

Rethi i parë ai i bisedimeve zyrtare ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit kishte filluar me 24 Korrik
2006. Delegacioni i Kosovës apo siç quhej ndryshe ‘’Grupi i Unitetit’’, udhëhiqej nga Presidenti
Fatmir Sejdiu, kurse ai serb nga Presidenti serb Boris Tadiq. Takimi kishte rëndësi të veçantë për
Kosovën. Takimi ishte nën vëzhgimin e Grupit të Kontaktit, të BE-së dhe të NATO-s.

Rëndësia e rolit të Ahtisaarit, mbështetja ndërkombëtare dhe sidomos mandatimi i tij nga këto
struktura vendimmarrëse, ndërtoi tek palët besimin e nevojshëm për fillimin e negociatave në
mes të tyre, hap ky i cili u përcoll nga pajtimi i palëve gjegjëse me kushtet e reja të krijuara si
rezultat i fillimit të negociatave, të cilat konsistonin në përdorimin e një gjuhe diplomatike e
cila duhet të tejkalonte gjuhën e përdorur deri atëherë vetëm për konsum të brendshëm
politik.

Si rezultat i qëndrimeve diametralisht të kundërta të ofruara nga Prishtina dhe Beogradi, për
zgjidhjen e statusit përfundimtar të Kosovës, vendosmërinë e palëkundur të tyre për të mos
lëvizur nga qëndrimet e tyre, si dhe rezultatin e gjendjes në teren e cila kërkonte zgjidhje të
mënjehershme e cila mund të arrihej me anë të një bashkëpunimi konstruktiv në mes të palëve
të lartë përmendura, Ahtisaari filloi me përzgjdhjen e një startegjie për udhëheqjen e
negociatave, përzgjedhje kjo e cila do të vinte si rezultat i gjendjes në teren.

Në këtë kontekst, palët duhet që të ndihmoheshin që të vlerёsojnë qasje tё ndryshme për
zgjidhjen e konfliktit si dhe përfundimisht për përcaktimin e qasjes së tyre në raport me
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zgjidhjen. Fazë në të cilën ndikuan raporti i mëhershëm i Kai Aides për Kosovën, standardet
para statusit, parimet e Grupit të Kontaktit si dhe gjendja e krijuar në teren si rrjedhojë e status
- quos, administrimit ndërkombëtar, zhvillimit të institucioneve të pavarura vetëqeverisëse në
Kosovë si dhe zhvillimin e ngjarjeve tjera jo të favorshme për Kosovën si: Trazirat e Marsit 2004
si dhe veprimi i strukturave paralele/shtetёrore të Serbisë në Kosovë, veprime këto të cilat u
përdorën si argumente të palës serbe në këto negociata në raport me çёshtjet konkrete të
negociuara mes tyre.

Nëse arrihej mbyllja e problemit të Kosovës, në kuadër të një zgjidhjeje, e cila do t’i tejkalonte
mospajtimet aktuale, do të ishte edhe një çështje e rëndësishme ekonomike për arteriet
gjysmë të mbyllura të Ballkanit. Disa degë të kësaj ekonomie kalonin edhe nëpër Kosovë.126

Duke marrë parasysh njohuritё¸ e tij mbi çёshtjen e Kosovës, të cilat vinin si rezultat i pranisë së
tij në negociatat e bashkësisë ndërkombëtare me ish - Presidentin e Jugosllavisё, Presidenti
Ahtisaari, dispononte me të dhëna dhe informata bazike, sa i përket konfliktit të Kosovës.
Analizën e gjendjes në fjalë e cila përfshinte të dhënat për njerëzit, dianamikën, natyrën e
konfliktit, origjinën e tij dhe kontekstin historik të konfliktit. Ajo çfarë kërkohet në rastin e
negocimit nga kryenegociatori, ishte vërtetimi i këtyre informatave, veprim ky i cili u arrit me
anë të vizitës së herёpashershme të tij në teren si dhe ekzistimit të ekspertёve të ndryshëm për
çështje të caktuara.

Negociatat e Ahtisaarit u përqёndruan në identifikimn e strategjive dhe veprimeve të cilat do
të mundësojnë që palët të shkojnë drejtë marrёveshjes, e cila rezultoi nё organizimin e
takimeve të përbashkëta të palëve, qoftë në nivel të përfaqësimit të delegacioneve
institucionale apo atë të ekspertëve të vendeve respektive, fazë kjo e mbështetur nga vizita në
qendrat vendimmarrëse botërore si dhe në vendet respektive, në kërkim të avancimit të
negociatave drejt zgjidhjes përfundimtare.
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Roli kryesor i ndërmjetësit Ahtisaari konsistonte në përcaktimin e një gjuhe bashkëpunimi në
mes të palëve e cila do të ishte e domodoshme për gjetjen e një zgjidhje të pranueshme për
palët, e cila kërkonte lënien e të kaluarës, steriotipeve dhe metodave tjera për zgjidhjen e
kontestit nga palët. Në këtë fazë rol të rëndësishëm kishte komunikimi i përhershёm me palët
respektive.

Duke marrur parasysh deklarimin dhe qëndrimin e palëve karshi zgjidhjes së statusit
përfundimtar të Kosovës, e njё rëndësie të veçantë në negociatat e organizuara nga Ahtisaari
ishte caktimi i një spektri të gjërë temash të cilat përbënin rëndësi për palët dhe përfshinin
shqetësimiet e tyre si dhe paraqisnin origjinën, natyrën apo edhe vetë zgjidhjen e konfliktit. Në
këtë aspekt çështjet të cilat u negociuan në mes të Prishtinës dhe Beogradit ishin të vëna në
agjendë edhe si rezultat i punës së ekspertëve ndërkombëtar si dhe të atyre të delegacioneve
respektive.

Me paraqitjen e interesave diametralisht të kundërta të palëve për zgjidhjen e statusit të
Kosovës, palët mundoheshin ti paraqisnin ato si kompromise të skajshme të lëshuara nga ato
për zgjidhjen e statusit të Kosovës, duke mos harruar të përdorin interesa tjera alternative si
shkop ndaj mos mbështetjes së propozimeve të tyre, megjithatë ato u detyruan që përkundër
kësaj të përfshihen në kompromise tjera të cilat për bashkësinë ndërkombëtare e kishin
kuptimin e mundësive të reja për zgjidhjen e kontestit.

Delegacioni i Kosovës paraqiste pavarёsinë e Kosovës si opsion të vetëm të pranuar nga ajo për
zgjidhjen e statusit të Kosovës, si rezultat i dhunës, luftës, gjenocidit dhe pushtimit e shkeljes së
të drejtave elementare të popullit të saj nga Serbia dhe si kompromis i aspiratave kombëtare
për bashkim me Republikën e Shqipërisë dhe trojet tjera etnike shqiptare në Ballkan.

Në anën tjetër pala serbe mundohej të paraqiste autonominë substanciale të Kosovës në
kuadër të Serbisë si opsionin e vetëm dhe të paalternativë, të cilin e konsideronte si
kompromisin më të lartë të pranuar nga ajo, duke i dhënë Kosovës të drejta të zgjeruara
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vetëqeverisёse, mirëpo të cilat asesi nuk mund të kalonin ushtrimin e sovranitetit të Serbisë
mbi Kosovën, sovranitet ky i cili ishte dëshmuar, histrorikisht si i dhunshëm, juridikisht si jo i
drejtë, si dhe prakitikisht dhe përfundimisht si jo i qëndrueshëm për stabilitetin e Ballkanit e më
gjerë.

Në këto rrethana të krijuara nga propozimet e palёve, negociatat u përqendruan në gjenerimin
e opsioneve duke shfrytëzuar pozicionet ku palët mund të bisedonin për çështje dytësore, me
anë të së cilave mundohej të arrihej deri të zgjdhja përfundimtare e statusit, duke paraqitur çdo
kompromis në këto çështje si përmbushje e kërkesave të palëve respektive.

Dorëzimi i dokumentit nga presidenti finlandez Ahtisaari në Beograd dhe në Prishtinë u prit në
forma të ndryshme, Beogradi e refuzoi propozimin dhe Ahtisaarin e konsideronte ‘’person non
– grata’’, ndërsa Presidenti, Fatmir Sejdiu në emër të institucioneve të Kosovës, thotë se
propozimi është ‘’kompromis i dhimbshëm’’ megjithatë i pranueshëm për Prishtinën. 127

Plani gjithpёrfshirёs pёr zgjidhjen e statusit tё Kosovёs - Plani i Marti Ahtisaarit
Negociatat politike për statusin final të Kosovës përcaktuan shumë aspekte juridike të
rregullimit shtetëror/institucional në Republikën e Kosovës, rrjedhimisht hartimi i shumë
politikave nuk kishte karakter të mirëfilltë të hartimit të politikave me qëllim zgjidhjen e
problemeve, mirëpo më shumë atë të një kompromisi apo zgjidhjes diplomatike, shprehimisht
kënaqjen e kërkesave të palëve, e cila nuk i përgjigjej situatës reale në teren, mirëpo mundohet
që ta rregullonte një rend të ri juridik/politik, kushtetues në Kosovë, rend/sistem ky i cili në
vend se të ishte në favor të përshtatjes së tij me kërkesat dhe nevojat e qytetarëve, këta të
fundit duhet ti përshtateshin këtij sistemi të ri.

Që me përfundimin e luftës krahas proceseve tjera nëpër të cilat kaloi Kosova, integrimi i
minoriteteve brenda sistemit politik të Kosovës dhe shoqërisë së Kosovës u bë njëra ndër
127
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prioritetet kryesore jo vetëm të institucioneve të Kosovës por edhe të gjithë mekanizmave tjerë
të pranishëm në Kosovë.

Plani i negociatorit Ahtisaari i njohur ndryshe edhe si Propozimi Gjithëpërfshirës për Zgjedhjen e
Statusit të Kosovës, i cili doli si rezultat i negociatave/bisedimeve të drejtpërdrejta në mes të
palëve u bë bazë ligjore dhe kushtetuese e Kosovës. Qytetarët e Kosovës u përfshinë formalisht
në disa debate (formale) të organizuara nga institucionet, mirëpo, këto të fundit i ikën thirrjes
dhe përgjegjësisë për organizimin e një referendumi për shprehjen e vullnetit të popullit të
Kosovës për statusin politik, kushtetutën dhe simbolet, duke u shqetësuar për aprovimin apo jo
të këtyre vendimeve nga populli i saj në këtë rast-sovrani.

Megjithëse Kushtetuta e Republikës së Kosovës njihet si akti më i lartë juridik dhe ligjet dhe
aktet tjera juridike duhet të jenë në pajtim me të, Dispozitat e Propozimit Gjithëpërfshirës për
Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të datës 26 Mars 2007 kanë epërsi ndaj të gjitha dispozitave të
tjera ligjore në Kosovë. Kushtetuta, ligjet dhe aktet tjera ligjore të Republikës së Kosovës
interpretohen në pajtueshmëri me Propozimin Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të
Kosovës të datës 26 Mars 2007. Në rast se ka papajtueshmëri midis dispozitave të kësaj
Kushtetute, ligjeve dhe akteve të tjera ligjore të Republikës së Kosovës dhe dispozitave të
marrëveshjes, kjo e fundit do të mbizotërojë.128

Republika e Kosovës konsiderohet si rast Sui-Generis jo vetëm në aspektin politik por edhe në
atë të trajtimit dhe garantimit tejet të veçantë të drejtave të minoriteteve. Plani i Ahtisaarit i
ofron minoriteteve, në veçanti atij serb të drejta të cila nuk i gëzon asnjë minoritet tjetër në
Europë. Në vazhdim ky plan rreth 70 % të përmbajtjes së tij i kushton të drejtave, garantimit
dhe masave mbrojtëse për minoritetet, specifikisht atij serb.129

Kosova përbën rast të veçantë të trajtimit, garantimit dhe përkrahjes ndaj minoriteteve duke
filluar nga legjislacioni në fuqi dhe implementimi një sërë dokumentesh ndërkombëtare dhe
128
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rajonale për të drejtat e pakicave, zbatimin e të cilave Republika e Kosovës e ka marrë për
përsipër që me Deklaratën e Pavarësisë, Kushtetutën e Kosovës dhe legjislacionin në fuqi.

Në nenin 3 ( pika 1 ) të Kushtetutës së Kosovës, Republika e Kosovës përcaktohet si shoqëri
shumetnike e përbërë nga shqiptarët dhe komunitetet tjera (emërtim shqiptar u përfshi në
Kushtetutë vetëm pas reagimit të opinionit publik ), duke u munduar kështu të krijoj një epërsi
të identitetit shtetëror/qytetar mbi atë nacional/kombëtar, dhe duke krijuar kështu bazën e njё
identiteti të ri - atij kosovar. Duke paraqitur kështu Kosovën jo si shtet-komb por si shtet
qytetar130, duke diskriminuar kështu shumicën etnike, sa që shumica shqiptare shpeshherë
është ndier e diskriminuar në shumë nivele dhe aspekte, përceptim ky i cili është munduar të
ndryshohet duke i shtuar diskriminimit elementin- pozitiv.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës të gjitha etnitë në Kosovë i njeh si komunitete dhe të
barabarta, për shkak se Kosova parashihet si shoqëri shumёtnike, në Kosovë nuk parashihet një
rregullim ligjor i cili do te dallonte shumicën nga pakica, mirëpo këto të fundit i njeh vetëm si
komunitete që nuk janë shumicë, duke mos i trajtuar kështu si minoritete. Rrjedhimisht kështu
të gjitha etnitë, në këtë rast komunitetet shihen si shtetёformues pa dallim.131

Kushtetuta e Republikës së Kosovës garanton fuqishëm mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të
njeriut, me theks të veçantë atyre të komuniteteve siç janë: kultura, tradita, feja, gjuha,
përdorimi i simboleve, decentralizmi, mbrojta e trashëgimisë fetare, kulturore etj.132 Po ashtu
ky dokument njeh dhe garanton bashkëpunimin ndërkufitar të etnive me pjesëtarët e tyre
jashtë Kosovës, dhe me shtetet respektive.

Megjithëse komunitetet njihen si të barabarta, nuk janë vetëm shumica etnike të diskriminuar
mirëpo edhe komunitetet tjera, nga trajtimi i veçantë i komunitetit serb, zbehet prezenca dhe
vullneti i mirë i komuniteteve tjera për tu bërë pjesë e institucioneve të Republikës së Kosovës
130
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dhe jetës në të, dhe jo rrallë herë politikat minoritare asociojnë gabimisht në garantim dhe
mbrojtje vetëm të komunitetit serb.

Edhe pse nuk ishte palë e drejtpërdrejtë nënshkruese Republika e Kosovës, zbaton
drejtpërdrejtë një sërë ligjesh, konventa, deklarata dhe dokumente tjera ndërkombëtare 133 që
kanë të bëjnë me të drejtat e minoriteteve, të cilat janë në fuqi ditën e hyrjes në fuqi të kësaj
kushtetute, është përgjegjëse për zbatimin dhe garantimin e tyre si dhe këto dokumente kanë
përparësi ndaj ligjeve apo akteve tjera në Republikën e Kosovës134 , këto janë:


Deklarata universale për të drejtat e njeriut



Konventa ndërkombëtare për të drejtat civile dhe politike



Konventa europiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut dhe
protokollet e saj



Konventa për eliminimin e të gjitha formave të diskriminimit racor



Konventa kundër torturës dhe trajtimeve dhe ndëshkimeve tjera mizore, jonjerëzore
dhe poshtëruese



Konventa kornizë e Këshillit të Europës për mbrojtjen e pakicave kombëtare



Karta europiane për gjuhët regjionale apo të pakicave kombëtare



Karta europiane për vetëqeverisje lokale

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, banorëve që i përkasin një grupi, të njëjtë kombëtar etnik,
gjuhësor ose fetar (komunitetet) krahas të drejtave dhe lirive themelore të njeriut të cilat i
gëzojnë me këtë dokument, u njeh/garanton edhe të drejta të veçanta të përcaktuara në
Kushtetutë,135 siç janë ulëset e rezervuara në legjislativ, shumica e dyfishtë për miratimin e disa
ligjeve ( Legjislacioni me interes vital) etj.

Ajo çfarë e specifikon rastin e Kosovës, si dhe i bënë institucionet shtetërore, në të shumtën e
rasteve të varura nga vullneti politik i partive/deputetëve nga komunitetet jo-shumicë në
133
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Kuvendin e Kosovës, është se këtyre të fundit i njihet bllokimi i miratimit apo ndryshimit të
çfardo ligji me interes vital, i cili nuk mund tё miratohet pa shumicën e kualifikuar të
deputetëve (2/3), si dhe shumicën e kualifikuar të deputetëve që kanë ulëse të rezervuara. 136

Këto ligje burojnë si detyrim nga Pakoja e Ahtisaarit, dhe kanë të bëjnë me:


Ligjet që formojnë, shuajnë dhe ndryshojnë kufijtë komunal



Ligjet për të drejtat e komuniteteve



Ligjet për përdorimin e gjuhëve



Ligjet për zgjedhjet lokale, mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, përdorimin e simboleve
etj.

Po ashtu një rregullim tjetër specifik sa i përket këtij legjislacioni, i cili nuk është i veçantë vetëm
për nga përmbajtja e strukturës së tij, mirëpo edhe për nga përmbajtja e një gjuhe
kundërthënëse juridike, jo vetëm me kushtetutën por edhe me vetë pikat e këtij neni, pasi që
përkundër procedurës së paraparë më lartë për miratimin/ndryshimin e ligjeve, Kushtetuta e
Kosovës mundëson që pavarësisht nga dispozitat e nenit 81 të kësaj kushtetute, ligjet me
interes vital të radhitura në atë nen, do të miratohen fillimisht me shumicën e votave të
deputetëve të pranishëm të kuvendit dhe që votojnë.137

Rregullim ky i cili jo vetëm që është antikushtetues dhe në kundërshtim me gjuhën juridike dhe
atë të hartimit të mirëfilltë të një legjislacioni, mirëpo është tërësisht hartim politik, i cili
justifikon/mbron dhe legjitimon, mospjesëmarrjen e komunitetit serb në seancat pas shpalljes
së pavarësisë së Kosovës, duke iu njohur kështu atyre, të drejta jo vetëm specifike, por speciale
dhe mbi kushtetutën, duke i mundësuar kështu atyre raporte speciale jo vetëm me parlamentin
por me tërë institucionet e Kosovës.

Kushtetuta e Republikës së Kosovës me nenin 81 pika (2), shkel rëndë jo vetëm atributet e saj
demokratike dhe të drejtat e qytetarëve, siç është ajo për liri politike, mirëpo ajo përdhosë
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sovranin në këtë rast popullin. Duke mos i njohur atij të drejtën e referendumit, kushtetuta
përcakton se asnjëri nga ligjet e lartshënuara, nuk mund ti nënshtrohet referendumit, duke i
marrё kështu popullit elementin identifikues të saj, sovranitetin.

Kosova e pavarur – Ballkani i sigurtё
Të gjendur përballë sfidave për të vendosur për të ardhmen e popullit të Kosovës, institucionet
demokratike dhe shumёtnike të Kosovës, në koordinim dhe bashkëpunim të ngushtë me
bashkësinë ndërkombëtare dhe aleatët e saj, me 17 Shkurt 2008 në një seancë solemne, në
organin legjislativ të vendit - Parlament, shpallën Kosovën, shtet të pavarur, sovran dhe
demokratik, moment ky i cili përbën aktin e fundit konstitucional të themelimit të shtetit të
pavarur, Republikës së Kosovës.

Shpallja e pavarësisë së Kosovës ka për bazë dokumentin themelor të së drejtës
ndërkombëtare, Kartën e Kombeve të Bashkuara e cila në nenin e 2-të të saj shpreh qartë,të
drejtën e kombeve për vetëvendosje, parim ky i pranuar/zbatueshëm në disa raste- kur një
komb pavarësohet nga sundimi okupatorial, lirohet nga okupimi, si dhe e drejta e popullatës
shumicë që të mbajë pushtetin dhe jo e pakicës, apo liria nga apartheidi, parime këto që i japin
legjitimitet ndërkombëtar aktit të shpalljes së pavarësisë së Kosovës më 17 Shkurt 2008.

Shqiptarët e Kosovës kishin shprehur besimin e madhё tek aleatja më vendosur e tyre, SHBA-ja,
e cila po ndihmonte të shëroheshin plagët e Kosovës. Historikisht dihet se ishte vetёm ky aleat i
shqiptarëve që ishte në gjendje t’i vendoste shtyllat e paqes dhe të jetës demokratike në
Kosovë. Ky ishte hapi më i madhё dhe gjasa më e madhe historike, pas më shumë se një
shekulli, përmes së cilës ishte hapur rruga që Kosova dhe Shqipëria të merreshin me vetveten,
duke mëtuar që një ditë tё vihen në vendin e tyre padrejtësitë e mëdha historike që janë bërë
me copëtimin e gjeografisë kombëtare të shqiptarëve.138
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Parimi i vetëvendosjes lejohet nё bazë tё disa kritereve, të sqaruara qartë, shpallja e pavarësisë
së Kosovës në mënyrë unilaterale garantohet nga e drejta ndërkombëtare e cila lejon një akt të
tillë në rastet kur:
1. Ekziston frika për vazhdimin e ndarjeve të pafund brenda dhe jashtë vendit (mos definimi i
statusit të Kosovës do të krijonte hapjen e kutisë së Pandorës, dhe me këtë rast rishikimin e
kufijve ballkanik).
2. Ekziston jo qëndrueshmëria e shtetit tjetër paraprak nga i cili kërkohet shkëputja (ishte
pikërisht shkatërrimi dhe shpërbërja e ish-Jugosllavisë, si dhe dhuna e vazhdueshme e Serbisë
ajo që i lejon Kosovës të drejtën për shkëputje) si dhe në rastet kur ndaj një popullate ushtrohet
diskriminim i vazhdueshëm në baza etnike/kulturore/gjuhësore/fetare etj., fakt ky që e përcolli
historinë e mjerueshme të shqiptarëve të Kosovës, në kërkim të të drejtave dhe lirive të tyre.

Në rastin e federatave, njësit konstituive kanë të drejtë të shpallin pavarësinë pa miratimin e
njësive tjera apo vetë federatës. Preambula e Kushtetutës së RSFJ-së e vitit 1974 lejonte një akt
të tillë, e drejtë kjo e cila i përkiste edhe Kosovës. Pavarësimi i Kosovës respekton parimin UtiPossidetis, i cili garanton që pavarësia e shtetit të ri do të bazohet në kufijtë e vet të brendshëm
të cilët më vonë do të bëheshin të jashtëm, duke respektuar kështu tri parimet e Grupit të
Kontaktit S`do të ketë ndryshime të teritorit të tanishëm të Kosovës, ndarje të Kosovës ose
bashkim të Kosovës me cilindo shtet ose pjesë të ndonjë shteti, tërësia teritoriale dhe siguria e
brendshme e fqinjëve në rajon duhet të respektohen tërësisht.

Klasiku i gjeografisë politike bullgare, Ivan Bataklievini, nëse do ta parafrazonim mendimin e tij,
ka thënë se stabiliteti i një shteti kombëtar varet në një shkallë të madhe nga uniteti gjeografik i
tokave të tij. Këtë kriter e plotëson Kosova, ngase, mund të thuhet teritori i Kosovës së sotme
është kompakt.139

Kosova ka gjithashtu një potencial të konsiderueshëm demografik. Nëse institucionet
ndërkombëtare do ta ulin ose, më saktë, do ta reduktojnë krimin e organizuar në Kosovë,
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realizimi shoqёror i resurseve të konsiderueshme të punës do të orientohet në zhvillimin
ekonomik të Kosovës. Në vitet pas luftës së UÇK-së, tërësia teritoriale e Kosovës nga ndërhyrjet
e shteteve fqinje është e garantuar nga komuniteti ndërkombëtar, si dhe nga lidhja e
marrëveshjeve dypalëshe me ato shtete.140
Akti i shpalljes së pavarësisë sё Kosovës realizon të gjitha parakushtet e përcaktuara me të
drejtën ndërkombëtare, siç janë:
1. Ekzistimi i një kombi unitar me një madhësi të caktuar, shumica e të cilit pranojnë
pavarësinë
2. Kur ndaj këtij populli është ushtruar diskriminim sistematik
3. Në rastet kur ekziston dominim kulturor ndaj shoqërisë e cila kërkon të ndahet
4. Në rastet kur arrihet ndarja e pushtetit me mjete paqësore
5. Në të gjitha rastet kur pavarësia rezulton me stabilitet rajonal, garanton paqe si dhe një
perspektivë të ndritur rreth së ardhmes
6. Garantimin e të drejtave të njeriut për pakicat në shtetin e ri

Rrjedhimisht parakushtet e lartë përmendura argumentojnë se pavarësia e Kosovës është
vullnet i shumicës së popullsisë të Kosovës (mbi 2 milionë banorë) me strukturë etnike141 mbi
92% shqiptar si dhe rreth 5% serbё si dhe disa minoritete tjera. Republika e Kosovës synon
integrimin në strukturat euro-atlantike, sigurimin e një jetese më të mirë për qytetarët e saj, si
dhe zhvillimin ekonomiko-shoqërorë të vendit, shteti i ri garanton stabilitet të qëndrueshëm në
rajon, në raportet fqinjësore me shtetet me të cilat kufizohet.

Gjithashtu shteti i Kosovës paraqet një rast të rrallë të respektimit dhe garantimit e të drejtave
për minoritetet me theks të veçantë për minoritetin serb i cili përbën rreth 5 % të popullsisë së
Kosovës, bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës si një kushtetutë model për të drejtat
e minoriteteve. Kushtetuta e Kosovës pos shumë akteve ndërkombëtare për të drejtat e njeriut
në përmbajtje të saj ka zbatimin e planit të Ahtisaarit, i cili në tërësinë e tij garanton të drejta
unike për minoritetet, të drejta këto të cilat i kalojnë dokumentet ndërkombëtare duke
140
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realizuar kështu të ashtuquajturin diskriminim pozitiv (me këtë dhe akte tjera, Kosova dëshmon
se është rast unik, i papërsëritshëm, pa precedent, i veçantë SUI-GENERIS, parim ky i cili është i
njohur dhe i zbatuar edhe nga e drejta ndërkombëtare.

Sipas politologut amerikan Bugajski: ‘’ Formimi i një shteti të ri legjitim, i hapur ndaj
institucioneve ndërkombëtare është zgjidhje për Europën Juglindore, dhe jo ruajtja e federatës
të paqëndrueshme dhe e njësive të varuara. Më përfundimin e luftës së UÇK-së dhe të
ndërhyrjes së NATO-s mbi caqet serbe në Kosovë dhe në Serbi, në vitin 1999, sipas
Marrëveshjes tekniko – ushtarake, të nënshkruar ndërmjet KFOR-it, në njërën anë

dhe

Republikës Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë, në anën tjetër, ‘’identifikon
bashkësinë ndërkombëtare si entitetin e vetëm legjitim që ka mandat për ta përdorur forcën
për vendosjen e rendit në rajon.142

Pakoja e Ahtisaarit, kishte paraparë që Kosova, si shoqëri e organizuar edhe në fushën e
sigurisë, ta krijonte sistemin e vet të sigurisë në të gjitha aspektet e funksionimit të saj, duke
filluar me policinë, me sigurimin kufitar, me shërbimin e intelegjencës, me shërbimin për
situatat emergjente, si dhe me fushat e tjera të nevojshme, të cilat duhet të jenë nën
mbikëqyrjen e plotë demokratike të shoqërisë civile.143

KFOR-i, si forca kryesore për sigurinë në Kosovë, në ndërkohë, shumë kompetenca që kishte
pasur në fillim ua ka bartur agjencive të tjera. Detyra e njohur si ,, ndihmë ushtarake pushtetit
civil’’, është dëshmuar se është detyra më e rëndësishme. Mirëpo, duhet theksuar se edhe
përkundër kësaj rëndësie, kryerja e kësaj detyre me peshë dhe e rrezikshme, vazhdon të mos
jetë e rregulluar me ligjet gjegjëse të Kosovës. KFOR-i nuk kontrollohet, as nuk mbikëqyret nga
pushteti i shtetit të Kosovës.144

142

Grup autorësh, Administrimi dhe qeverisja në Kosovë, Prishtinë, 2005, f. 15
Nusret Pllana, Intervenimi i Nato-s në Kosovë, Prishtinë, 2010, f. 294
144
Grup autorësh, Administrimi dhe qeverisja në Kosovë, Prishtinë, 2005, f. 19-20
143

111

Ndryshimet në strukturën e organizmit të NATO-s kanë bërë të mundur që t’u kushtohet
rëndësi më e madhe operacioneve të zbulimit, gjë që kërkonte rritjen e bashkëpunimit të
grupeve operative me policinë dhe me popullatën e vendit, qoftë në nivel lokal, qoftë në tërë
hapësirën e Kosovës, për të grumbulluar informatat më të sigurta.145

Së fundi ish-Presidenti finlandez, ndërmjetës në shumë kriza në botë, ideator i pavarësisë së
mbikëqyrur për Kosovën, u laureua me çmimin Nobel për paqe, për kontributin e tij dhënë në
këtë fushë, logjikshëm shtrohet pyetja se si një laureat paqeje, me propozimin e tij për Kosovën
do të paraqiste rrezik për paqen e stabilitetin në rajon, si dhe të ashtuquajturin “cenim” të
‘’sovranitet’’ të Serbisë mbi Kosovën.

Edhe pse një vend i vogël, në historinë e administrimit ndërkombëtar, Kosova, kujtohet si një
prej vendeve me një konflikt më të ndërlikuar dhe më të vështirë për t’u zgjidhur, që bashkësisë
ndërkombëtare i ka kushtuar shumë dhe janë bërë shpenzime të mëdha dhe të njëjtën kohë u
identifikuan edhe dobësitë, edhe sukseset me të cilat u dëshmua se perderisa Kosova nuk
kishte zgjidhje të qartë, rajoni i Ballkanit nuk mund të konsiderohet se do të jetë stabil dhe
paqësor.146

Opinioni i Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë se Deklarata e Pavarësisë së Kosovës është në
përputhje me të drejtën ndërkombëtare, vulosi përfundimisht çdo lloj debati mbi këtë çështje
duke avancuar pozitën juridike të Kosovës në rrafshin ndërkombëtar.

Ky vendim pati ndikimi të fuqishëm në aspektin diplomatik, pasi qe fuqizoi legjitimitetin e
shpalljes së Pavarësisë së Kosovës, duke e bërë këtë proces të pakthyeshëm, për më tepër duke
shterrur çdo debat shterp të Serbisë lidhur me ‘’shkeljen e të drejtës ndërkombëtare’’.
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E gjendur para këtyre rrethanave, Serbia e cila tashmë me vite ka kuptuar de-facton e realitetit
në Kosovë, mori edhe argumentin de-jure, të cilin për ironi të fatit me aq ngulm vet e kërkoi,
duke përdorur të gjithë potencialin diplomatik, diplomacia fluturuese e Ministrit të Jashtëm
serb Jeremiq më 22 Korrik 2010 u zu akoma pa ateruar.

Opinioni i GJND-së hap përspektivë të sigurtë për integrimet euro-atlantike dhe zhvillimin
ekonomik jo vetëm të Kosovës dhe Serbisë por edhe të gjithë Ballkanit, duke zhbllokuar çdo
proces dhe debat lidhur me këtë temë. Për më tepër verdikti i GJND-së mbetet një ‘’traktat i pa
shkruar’’ miqësie të përjetshme të Kosovës me aleatët e saj, në krye me SHBA-të dhe botën
demokratike.

Pas një periudhe të gjatë debatesh, bisedimesh, lëshimesh, kishte ardhur një moment kur
Kosova ishte bërë strumbullari i paqes në kontinent, por edhe më gjerë, si dhe ishte bërë një
peshore e ekuilibrave të mëdhenj planetarë. Prandaj, mund të nxirrej një përfundim i
logjikshëm se tërësia e vlerësimeve buronte nga një strategji e caktuar gjeopolitike e NATO-s.147

Mund të thuhet me bindje se angazhimi dhe përpjekjet e qeverisë së SHBA-së ishin vendimtare
për rrugën që ka marrë Ballkani, duke krijuar edhe rrafshin e domosdoshëm që quhet projekti
për sigurinë ballkanike, në të cilin ishte përfshirë dhe zgjidhja përfundimtare e statusit të
Kosovës.148

Zgjidhje kjo e cila dërgoi në zgjidhjen e disa konflikteve tjera rajonale të cilat kishin të bënin me
çështjen e pranimit dhe njohjes reciproke të kufijve të këtyre shteteve, mosmarrëveshje të cilat
kishin dërguar dëri në luftëra të përgjakshme në mes të popujve. Rrjedhimisht njohja e
pavarësisë së Kosovës nga shtetet fqinje të saj, përbën një mozaik të ri të paqes dhe stabilitetit
rajonal, veprim ky i cili dërgon në bashkëpunime tjera të cilat lidhen me veprime të përbashkëta
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për zgjidhje të disa problemeve të cilat janë në dobi të gjithë popujve të Ballkanit me synim
intergimet euro-atlantike.

Parimet e Grupit të Kontaktit për Kosovën, për mosndryshimin e kufijve të saj, në fakt nuk janë
parime të vlefshme vetëm për Kosovën por janë të dobishme sidomos për stabilitetin e
shteteve fqinje të saj të cilat vazhdojnë të kenë probleme me trajtimin e popullsisë shqiptare
brenda territorit të tyre, për shkak të mos garantimit të denjë dhe ligjor të drejtave të tyre dhe
përfaqësimit të barabartë të tyre, në jetën shoqёrore e institucionale në shtetet përkatëse, siç
është rasti i Maqedonisё.

‘’Ne ndihmuam dhe si rezultat i asaj ndihme, sot Kosova përballet me sfidat e paqes dhe jo
me sfidat e luftës’’, theksoi ish-Kryeministri britanik Tony Blair në vizitën e tij të fundit në
Kosovë.
Pikërisht duke u nisur nga kjo që e tha z.Blair Kosova sot përballet me sfidën më të madhe të
pasluftës, me pjesën e saj veriore në të cilën pas luftës është koncentruar popullata serbe nga
të gjitha viset e Kosovës. Edhe pse Kushtetuta e Kosovës e thotë shumë qartë se pjesëtarët e
komuniteteve do të kenë të drejtë që të shprehin, të avancojnë dhe të zhvillojnë lirisht
identitetin dhe atributet e tyre si komunitet149, si dhe sa i përket përfaqësimit të tyre si në
Kuvendin e Kosovës ashtu edhe në strukturat shtetërore. Komunitetet dhe pjesëtarët e tyre do
të kenë të drejtë për përfaqësim të barabartë në punësim në organet publike dhe ndërmarrjet
publike në të gjitha nivelet, përfshirë këtu veçanërisht në shërbimin policor në zonat e banuara
me komunitetin përkatës, duke respektuar në të njëjtën kohë rregullat që kanë të bëjnë me
kompetencën dhe integritetin e qeverisjes së administratës publike150. Pakoja e Ahtisarit i njeh
komuniteteve etnike e posaçërisht serbëve në Kosovë të drejtat që janë unike në tërë botën si
në përfaqësim të tyre ashtu edhe në të gjitha sferat e jetës. Aq më tepër ata i kanë të
rezervuara vendet e tyre në Kuvendin e Kosovës ndërsa as kushtetuta e Kosovës nuk mund të
ndryshohet pa 2/3 e votave të pjesëtarëve të komuniteteve. Për çdo ndryshim të Kushtetutës
149
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do të kërkohet miratimi i dy të tretave të deputetëve të Kuvendit përfshirë këtu dy të tretat e
deputetëve të Kuvendit të cilët mbajnë vende të rezervuara apo të garantuara për
përfaqësuesit e komuniteteve të cilët nuk janë shumicë në Kosovë.151

Metodat për zgjidhjen paqësore të konflikteve të pasluftës në Kosovë
Edhe pas më shumë se një dekadë nga përfundimi i luftës në Kosovë situata në pjesën veriore
të saj mbetet e pandryshuar, ndërsa në momente të caktuara merr edhe përmasa të konfliktit
ndëretnik ndërmjet grupeve të qytetarëve shqiptar dhe serb, pastaj në mes serbëve lokal dhe
policisë si dhe me forcat ushtarake ndërkombëtare KFOR-in dhe me policinë e EULEX-it që në
shumë raste kanë përfunduar me humbjen e jetëve të njerëzve ndërsa autorët asnjëherë nuk
kanë dal para organeve të drejtësisë. Atje vazhdon akoma situata ku nuk funksionin ligji pasi që
policia e Kosovës nuk është prezente apo numri i vogël i policëve që veprojnë janë nga popullsia
lokale serbe që në asnjë mënyrë nuk garanton funksionimin e ligjit. Gjykatat dhe prokuroria nuk
funksionojnë çka edhe më tepër e ngarkon situatën ekzistuese. Pikat doganore 1 dhe 31 nuk
funksionojnë apo funksionojnë pjesërisht pas intervenimit të policisë së Kosovës në vitin 2011.
Humbjet në buxhetin e Kosovës të shkaktuara nga tregtia ilegale kalojnë vlerën e qindra
milionave euro në vit. Përveç kësaj, lëvizja e lirë e qytetarëve pothuajse nuk ekziston nga
drejtimi i jugut për në veri çka nuk mund të thuhet për serbët që vijnë nga Serbia. Qeveria serbe
përmes ministrave të vet, emisarëve legal apo ilegal faktikisht e kontrollon veriun e Kosovës,
sepse për çdo vendim apo marrëveshje duhet të bisedohet me përfaqësuesit e qeverisë serbe.

Edhe përkundër arritjes së disa marrëveshjeve që dolën si rezultat i të ashtuquajturit „dialog
teknik“ që është zhvilluar me ndërmjetësimin e Bashkimit Europian, marrëveshjet në fjalë nuk
janë zbatuar apo janë zbatuar pjesërisht. Edhe pse Kosova është anëtare Marrëveshjes për
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Tregti të Lirë – CEFTA, në lloj-lloj mënyra sabotohet nga Serbia dhe nga Bosnja dhe
Hercegovina-fal vetos që e ka Republika Serbe në Bosnjë dhe Hercegovinë.
Ndërsa në anën tjetër vazhdon financimi i strukturave paralele në Veri të Kosovës nga qeveria
serbe duke derdhur miliona euro me qëllim mbajtjen dhe forcimin e strukturave paralele të
instaluara po nga qeveria serbe.

Gjendja pas luftës
Pas luftës së armatosur mes forcave serbe dhe UÇK-së dhe me arritjen e Marrëveshjes së
Kumanovës në Qershor të vitit 1999 që parashihte largimin e të gjitha forcave serbe nga
Kosova, UÇK-ja dhe forcat aleate të NATO-s kishin marshuar duke marr nën kontroll teritorin e
Kosovës. Si rezultat i marrëveshjes në fjalë 50.000 ushtarë të forcave aleate nga 39 shtete u
vendosën në Kosovë. Kosova u nda në sektorë të kontrolluar nga NATO dhe ate në 5 sosh.
Vendet e fuqishme të aleancës veri-atlantike SHBA, Britania e Madhe, Gjermania, Italia dhe
Franca secila morën nga një sektor të përgjegjësisë.

Zonat ushtarake të KFOR-it152
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Sektori në të cilin do të përqëndrohemi është Veriu i Kosovës ku u vendosën ushtarët e NATO-s
– sektori i përgjegjësisë që i takonte Francës. E marrim si objekt studimi sepse pikërisht në
këtë periudhë kohore u vendos një lloj kufiri pikërisht te ura kryesore mbi lumin Ibër në qytetin
e Mitrovicës me çka edhe erdhi deri te ndarja fizike e qytetit i cili vazhdon të qëndrojë akoma i
ndarë por tani edhe me barrikadat e vendosura nga serbët lokal. Edhe përkundër pranisë kaq të
madhe të forcave ushtarake dhe policore ndërkombëtare gjendja shumë shpesh acarohej me
qëllim spastrimin etnik të veriut të vendit, dhe për çudi rendin e mbanin Rojet e Urës një
organizatë e krijuar nga Ministria e mbrendshme serbe si dhe shërbimi intelegjent serb. Një nga
ngjarjet më të rënda ndodhi në Shkurt të vitit 2000 kur u vranë 11 shqiptarë por që rezultoi
edhe me largimin e miijëra të tjerëve çka shënon edhe spastrimin etnik të veriut duke e
ndryshuar përfundimisht strukturën etnike të kësaj pjese. Kështu me 3 dhe 4 shkurt të vitit
2000, 11 shqiptarë janë vrarë, me dhjetëra të tjerë janë keqtrajtuar ose lënduar, ndërsa 1 564
familje me 11 364 anëtarë janë dëbuar153.
Edhe në shumë raste ka pasur të vrarë dhe të plagosur duke përfshirë edhe fëmijët, siç ndodhi
në fshatin Çabër kur me qen u ndoqën dhe u mbytën në lumin Ibër tre fëmijë shqiptarë të
fshatit. Kjo ngjarje mllefosi shqiptarët në tërë Kosovën dhe me 17 dhe 18 Mars 2004 shpërtheu
revoltë gjithpopullore kundër kësaj ngjarje të shëmtuar. Gjatë këtyre protestave humbën jetën
19 qytetarë (11 shqiptar dhe 8 serbë) dhe u dogjën e u demoluan shumë objekte si dhe
automjete. Kjo revoltë ishte e drejtuar edhe kundër UNMIK-ut i cili asgjë nuk bënte për të
mbrojtur shqiptarët në pjesën veriore të Kosovës. Duhet theksuar se këto ngjarje patën jehonë
të madhe dhe u tentua që të shfrytëzohen për të krijuar imazhin e viktimës të serbëve nga
qarqe të caktuara dhe disi për tu shpërlarë nga imazhi i keq i gjenocidit që kishin bërë mbi
shqiptarët gjatë luftës. Serbët, për të përforcuar pozicionin e vet në arenën ndërkombëtare,
nuk përfundojnë me deklarata. Ata kanë kaluar në ofensivë. Ngjarjet e marsit kanë trimëruar
qarqet antishqiptare që të vihen në lëvizje154. Për këtë qëllim diplomatët serb morën rrugë
drejt qendrave politike bile vizituan

edhe lobin

hebre në Amerikë

për të

forcuar

ngjajshmërinë me popullin e shumëvuajtur hebre. Është interesant fakti se gjatë këtyre
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protestave në shënjestër të kritikave ishte UNMIK-u, ndërsa mekanizmat tjerë ndërkombëtarë
si: KFOR-i, OSBE-ja apo edhe organizatat joqeveritare të huaja gëzonin akoma reputacionin e
mirë që kishin në popull.

Ka pasur raste kur janë hedhur edhe bomba në shtëpitë e shqiptarëve duke shkaktuar edhe
viktima në njerëz. Me anë të këtyre presioneve dhe shantazheve duke përfshirë edhe blerjen e
shtëpive nga shqiptarët nga qeveria e Beogradit dhe ndërtimin e shtëpive vetëm për serb si dhe
për objekte të fakulteteve serbe, me ç’rast prej 2003 deri me 2011 u blenë 134 shtëpi me vlerë
prej mbi 14 milion euro të paguara nga buxheti qeveritar i Serbisë 155 nga atje u përzunë
shqiptarët e pambrojtur nga vendbanimet e tyre duke u vendosur në pjesën jugore dhe në
pjesë të ndryshme të Kosovës. Në këtë pjesë u vendosën edhe serbët nga pjesët tjera të
Kosovës që u larguan nga frika e hakmarrjes për krimet që i kishin bërë ndaj shqiptarëve gjatë
luftës. Kjo e rëndoi edhe më shumë gjendjen e shqiptarëve që nuk mbroheshin nga askush
në komunat Zubin Potok, Zveçan dhe Leposaviq. Sot numri i shqiptarëve në këto tre komuna
numron diku mbi 1000 banorë apo thënë më mirë jetojnë në 7 fshatra shqiptare, pa e përfshirë
pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës.

Gjendja aktuale në veriun e Kosovës
Për habi gjendja e krijuar pas luftës, jo që është përmirësuar por ndarja është thelluar si dhe
ndikimi i pushtetit të Beogradit është faktik. Atje organizohen zgjedhjet që mbahen në Serbi,
votohet në referendume të ndryshme të organizuar nga qeveria serbe dhe është i konsoliduar
pushteti lokal. Edhe faturat për shërbimet komunale i marrin institucionet serbe. Ajo çka është
e çuditshme që bie ndesh me Marrëveshjen e Kumanovës pika I 3 c156 është se në bazë të kësaj
marrëveshje në Kosovë nuk mund të ketë asnjë zyrtar policor e ushtarak të Serbisë ndërsa në
pjesën veriore të Kosovës ndodh e kundërta pasi që është evidente prezenca e pjestarëve të
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MPB-së së Serbisë. Mosnjohja dhe refuzimi i plotë i politikës nga institucionet e Kosovës dhe
atyre ndërkombëtare rezulton edhe si pasojë e tolerimit gjithnjë e më të madhë fillimisht nga
UNMIK-u e më vonë dhe organizmat tjerë ndërkombëtarë. Kjo gjendje sidomos u thellua edhe
më tepër kur Kuvendi i Kosovës me 17 Shkurt 2008 shpalli Kosovën shtet të pavarur dhe sovran.
Në shenjë pakënaqësie serbët lokal bllokuan rrugët dhe pas dy ditësh dogjën pikat kufitare 1
dhe 31 që shpiejnë në drejtim të Serbisë. Sot kjo zonë është kthyer në një ambient ku dominon
anarkia dhe nuk funksionon ligji, dhe zona kontrollohet nga kriminelët që i kanë duart e lira të
fusin gjithçka nga Serbia sepse përveç që nuk funksionon policia shtetërore e Kosovës nuk
funksionon as sistemi doganor. Këto grupe dirigjohen nga Beogradi zyrtar i cili përmes
emisarëve të ndryshëm e mban gjendjen të tensionuar dhe sa herë që i nevojitet për qëllime të
veta i aktivizon ata.

Përpjekja e Qeverisë së Kosovës që në Korrik të vitit 2011 të vendos rendin dhe ligjin me
ndërhyrjen e policisë rezultoi me një mbikqyrje të doganave së bashku me EULEX-in. Kjo
ndërhyrje eskaloi në dhunë pasi që policia e shtetit u sulmua nga grupet paramilitare dhe ato
kriminale, me ç’rast e humbi jetën një polic i njësiteve speciale të policisë së Kosovës. Që nga
ajo kohë rrugët që shpiejnë në veri të vendit janë të bllokuara me barrikada dhe për lëvizjen e
shqiptarëve as që bëhet fjalë. Kjo gjendje që tregon pafuqinë e strukturave ndërkombëtare
ushqen ndjenjën e frustrimit te shqiptarët, kurse elementi nacionalist serb vetëm sa gjen
hapsirë dhe mbështetje për organizim më të mirë, natyrisht përpos veprimtarisë politike edhe
për veprimtarinë kriminale , nga se teritori nuk kontrollohet as nga brenda (policia dhe
strukturat e sigurisë së mbrendshme të Kosovës, gjykatat dhe prokuroria) dhe as nga jashtë
(kufiri,doganat), aq më keq kjo gjendje kontrollohet nga Beogradi me strukturat e instaluara
nga Qeveria e Serbisë.

Nga njëra anë ushqehet ndjenja e serbëve se Kosova nuk mund të bëhet kurr shtet, se do të
jetë serbe, dhe nga ana tjetër te shqiptarët krijohet ndjenja e pafuqisë. Kjo gjendje ështe bërë
e qartë për secilin, se pjesa veriore e Kosovës de fakto është pa sovranitetin e shtetit të
Kosovës, në këtë pjesë nuk ka pjestarë të pushtetit të Kosovës e as qytetarët shqiptar nuk mund
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të lëvizin lirshëm. Por deri sa nuk ka struktura shtetërore grupet kriminale janë shumë aktive.
Sipas raportit të koordinatorit të zyrës për strategji për veriun e Kosovës ekzistojnë 3.000
përdorues të drogës157, dhe 67 grupe të përfshira në krim, kontrabandë dhe delikuencë158.

Strukturat paralele
Përderi sa politikanët dhe gazetarët merreshin me karakterin dhe emërtimin se a janë këto
struktura paralele, kriminale apo edhe emërtime të tjera këto struktura çdo ditë e më tepër
konsolidoheshin duke e rrit aktivitetin e tyre dhe kanë arrit në atë shkallë organizimi sa që janë
të vetmet struktura që funksionojnë atje dhe i përgjigjen direkt Qeverisë së Serbisë. Shembullin
më të mirë e kemi kur gjatë largimit të barrikadave nga ushtarët e KFOR-it komandantët
ushtarakë të KFOR-it mbanin takime të rregullta me kryetarët jolegjitim të tre komunave në veri
që Qeveria e Kosovës nuk i njeh.

Janë në funksion të plotë strukturat e sigurisë të udhëhequra nga oficerët e MPB-së serbe dhe
dihen edhe objektet ku janë të vendosur dhe punojnë të papenguar duke ushtruar të plotë
aktivitetin e tyre (ju mungon vetëm uniforma). Bëhet edhe regjistrimi i makinave me targat e
reja serbe. Gjithashtu sistemi bankar përveç disa bankave dhe mikro-financave vendore
operojnë bankat që janë të regjistruara në Serbi të cilat japin kredi për qytetarët serbë si dhe
mbledhin depozitat e tyre.

Janë shumë të organizuara edhe strukturat tjera si Telekomi i Serbisë, Posta e Serbisë,pushteti
lokal i zgjedhur nga zgjedhjet që nuk i ka njohur askush duke përfshirë edhe faturimin e
shërbimeve komunale të cilat paguhen në llogaritë e Ministrisë së Financave të Serbisë. Sistemi
arsimor është krejtësisht i pavarur nga sistemi arsimor i Kosovës dhe me planprograme serbe
duke filluar nga shkollat fillore e deri te arsimimi superior që vepron në kuadër të Universitetit
serb të Prishtinës i vendosur në Mitrovicë. Sistemi gjyqësor funksionon sipas ligjeve serbe në
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komunat e veriut duke organizuar edhe gjykime për qytetarët159. Edhe sporti me të gjitha
diciplinat sportive funksionon si pjesë e federatave sportive të Serbisë. Andaj me një fjalë mund
të thuhet se organet shtetërore të Kosovës nuk kanë shtrirje në pjesën veriore të vendit.

Krejt ky sistem i organizuar financohet nga Qeveria e Serbisë e cila prej vitit 1999 e deri më tani
ka dhënë mbi 6.5 miliardë euro ose mbi 500 milion euro në vit160. Absurdi qëndron aty se e
gjitha zhvillohet para syve të mekanizmave ndërkombëtar e që janë të thirrura të bëjnë
pikërisht të kundërtën (të pamundësojnë krijimin e strukturave të tilla). Është thjesht e
pakuptimtë gjithë kjo tolerancë fillimisht nga UNMIK-u e tani edhe nga EULEX-i sa që krijohet
përshtypja se qarqe të caktuara nuk janë të interesuara për shtrirjen e pushtetit legjitim të
Kosovës në pjesën e teritorit që i takon, apo edhe më keq flitet për skenare për ndarje apo
ndonjë status special për këtë pjesë. Së fundi për herë të parë në një dokument të BE-së –
raporti i progresit i Komisionit Europian për Serbinë për vitin 2012 në faqen 26 pranohet se
Serbia, pos strukturave paralele atje, financon dhe mban edhe struktura të sigurisë. “Serbia ka
vazhduar të financojë dhe të mbajë strukturat e saj në këtë pjesë të Kosovës. Kjo përfshin jo
vetëm spitalet dhe shkollat, por edhe administratën komunale, shërbimet e sigurimit dhe
strukturat gjyqësore“161. Ndërsa Qeveria e Serbisë akoma nuk mendon që të largojë strukturat
paralele sepse i sheh si vitale për jetesën e serbëve në veri të vendit si dhe për respektimin e
kushtetutës serbe. "Largimi i i institucioneve serbe nuk është i mundur sepse jo që është në
kundërshtim me kushtetutën por është në kundërshtim edhe

me jetën dhe nevojat e

qytetarëve”162
Pozita gjeografike
Veriu i Kosovës ka sipërfaqe rreth 1.191 km2 ose 11% e teritorit të Kosovës dhe kufizohet me
Serbinë pikërisht me rajonin e Sanxhakut e populluar me shumicë boshnjake. Është i përbërë
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prej tre komunave të banuara me shumicë serbe si dhe pjesën veriore të qytetit të Mitrovicës
në një sipërfaqe prej 2.5 km2, pastaj Albanikut (Leposaviqit) në sipërfaqe prej 750 km2, Zubin
Potokut me sipërfaqe 335 km2 dhe Zveçani me sipërfaqe prej 104 km2.

Kjo trevë ka pozitë gjeografike shumë të mirë ngase aty gjendet lugina e Ibrit e cila për shekuj
e mijëvjeçarë ka shërbyer si

rrugë

ushtarake , tregtare

ndërlidhëse ndërmjet viseve

veriperëndimore (Serbisë, Malit të zi, Bosnjes) e gjithashtu lidhet edhe me koridorin veri
jug. Ushtarakë dhe politikanë të ndryshëm të kontinentit, me kohë kanë kuptuar se kush
kontrollon Kosovën kontrollon gjithë rajonin qendror të Ballkanit. Kosova është zemra
gjeopolitike e gadishullit tonë dhe një rajon me rëndësi të posaçme gjeostrategjike. Ka qenë
pikërisht rëndësia gjeopolitike dhe gjeostrategjike e këtij rajoni ajo që ndikoi dukshëm në
ndërtimin e programeve dhe të ideologjive të shumta pushtuese serbe163.

Pasuritë natyrore të mjaftueshme mbitokësore për ta ushqyer popullatën

si dhe ato

nëntokësore që vetëm me xehe plumbi llogaritet të jenë rreth 2 milionë ton rezerva dhe
gjithashtu edhe ari, argjendi, molibdeni, stronciumi ,fosfate etj. Të ardhurat në vitin 1991
1992 llogariteshin vetëm nga Trepça mbi 50 milionë dollarë në vit. Vlen të ceket se në këtë
trevë rrjedhin dy lumenj të rëndësishëm me prurje të mjaftueshme sa liqeni i Gazivodës të jet
gjithnjë i mbushur prej nga industria dhe popullata furnizohet me ujë. Në një rast Serbia
kërcënonte Kosovën se do të preste furnizimin me ujë të pijshëm prej rezervoarit të veriut të
Mitrovicës164.

Pozitës gjeo-strategjike të veriut të Kosovës e rëndësi të veçantë i japin edhe Liqeni i Gazivodës
dhe Kombinati Metalurgjik „Trepça“. Liqeni i Gazivodës është ndërtuar në vitet e 70-ta të
shekullit të kaluar me gjatësi prej 24 km dhe me lartësi të digës 107 metra, dhe si i tillë është
një nga liqenet më të mëdha të këtij lloji në Europë, si dhe kombinati „Trepça“ që për shekuj ka
qenë bartësi kryesor i zhvillimit ekonomik jo vetëm i Kosovës por edhe i ish-Jugosllavisë.
163
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Liqeni i Gazivodës165

Zhvillimet aktuale politike dhe propozimet për veriun
Zhvillimet aktuale karakterizohen me marrëdhënie skajshmërisht të acaruara dhe gjendja është
nën ndikimin e barrikadave të vendosura pas intervenimit të policisë së Kosovës të cilat
çuditërisht edhe pas 20 muajve asesi të largohen nga rrugët e veriut. Skenat e transmetuara
nga vendi i ngjarjes nga televizione të ndryshme sa janë tragjike aq janë edhe komike në dukje
të parë sepse në një mënyrë vazhdon loja e pingpongut mes ushtarëve të KFOR-it dhe serbëve
lokal. Në momentin kur ushtarët arrijnë të largojnë një barrikadë, pak metra larg tyre serbët në
prezencë të tyre e ngrisin tjetrën dhe kështu “loja” vazhdon deri në pakufi. Vazhdojnë pafund
bisedimet me kryetarët ilegal të komunave të veriut, pastaj me emisarët nga Beogradi qofshin
ata ministra apo të dërguar të ndryshëm për largimin e barrikadave dhe stabilizimin e situatës
por në fund të ditës gjendja është e njejtë me atë të fillimit të ditës. Lëvizja e lirë për qytetarët
si dhe mekanizmat ndërkombëtar është e vështirësuar, ndërsa për lëvizjet e shqiptarëve as që
bëhet fjalë, andaj gjendja është e njejtë që shikuar nga prizmi i Qeverisë së Kosovës mbretëron
165
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anarkia dhe kaosi ndërsa nga ana tjetër strukturat paralele funksionojnë me të njëjtin ritëm dhe
të papenguara nga askush.

Por, pavarësisht gjendjes faktike, për veriun e Kosovës bisedohet dhe jepen propozime të
ndryshme, vlerësime dhe rekomandime. Deri më tani janë dhënë dhe propozuar shumë
propozime: Propozimi gjithpërfshirës për marrëveshjen për statusin e Kosovës-Pakoja e
Presidentit Ahtisari166 që serbëve dhe të gjitha pakicave tjera ju njeh të drejta të barabarta me
të gjithë- plan i cili u pranua nga Qeveria e Kosovës dhe nga bashkësia ndërkombëtare, pastaj
plani 4 pikësh167 i ish- Presidentit serb Boris Tadiq që përfshin: zgjidhje speciale për veriun e
Kosovës, mbrojtjen e manastireve dhe trashëgimisë serbe, mbrojtjen e pasurive të patundshme
të qytetarëve dhe sigurinë e serbëve që jetojnë në enklava duke marr si shembull Irlandën
Veriore, Tirolin Jugor si dhe ish-Jugosllavinë168. Ky propozim u hodh poshtë nga Prishtina zyrtare
si dhe nga bashkësia ndërkombëtare.

Propozimi më i shpeshtë është ai që jepet për shkëmbim teritoresh mes Kosovës dhe Serbisë në
të cilin shkëmbim do të përfshiheshin tre komunat serbe në veri të Kosovës me tre komunat
shqiptare në Luginë të Preshevës. Qeveria e Kosovës nëpërmjet Kryeministrit Hashim Thaqi
është deklaruar decidivisht se është kundër ndarjes së Kosovës. “Disa zyrtarë serb ofrojnë
ndarje të Kosovës, por ndryshimi i kufijve do jetë precedent për Ballkanin. Serbët e pjesës
veriore të Kosovës duhet të integrohen në shoqëri. Asnjëherë nuk do të vjen deri te ndarja, pasi
që ndarja e Kosovës do të thotë ndryshim i kufijve të së paku gjashtë vendeve” 169.Kosova
dëshiron negociata me Serbinë për normalizimin e raporteve. Edhe Kosova dhe Serbia kanë
interes. Ky do ishte edhe fundi i erës së konfliktit në rajon dhe integrim sa më të shpejtë të të
gjitha shteteve në BE”170.
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Propozimi për ndarjen teritoriale është më i vjetër dhe daton nga Dhjetori i vitit 2002 ndërsa
inicues i saj është akademiku serb Dobrica Qosiq i cili së bashku me Kryeministrin e vrarë serb
Zoran Gjingjiq e inicuan edhe para udhëheqësve më të lartë ndërkombëtar, dhe në atë plan ata
parashihnin që në rast se Kosova e shpall pavarësinë, “Serbia duhet të kërkojë: ndarjen
teritoriale, garanca efektive nga bashkësia ndërkombëtare për serbët që mbesin në anën
shqiptare dhe status të veçantë të objekteve fetare”171.

Si opsion, ndërrimi i teritoreve duke u bazuar në parimin e vetvendosjes së popujve e që do të
shpiente deri në ripërcaktimin e vijës kufitare ka gjetë përkrahje edhe nga partitë politike që
veprojnë në Kosovë dhe janë të përfaqësuar në Parlament si Lëvizja për Bashkim, por edhe në
mesin e qytetarëve në Luginë të Preshevës sipas të cilëve më në fund do të realizohej ëndrra e
tyre për bashkim me Kosovën.

Harta e ndërrimit të teritoreve Veri i Kosovës-Luginë e Preshevës172

Propozimi për ndarjen teritoriale komentohet edhe nga figura të rëndësishme ndërkombëtare
nga Europa dhe Amerika. Opcioni i përhershëm është e drejta për vetvendosje e cila do të
siguronte stabilitet aftagjatë, çka nënkupton ndërrimin e teritoreve dhe popullatës në mes të
171
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Kosovës dhe Serbisë. Në veri të Kosovës serbët duhet të deklarohen me votim se a janë për
këtë opcion e poashtu edhe shqiptarët që janë shumicë në jug të Serbisë duhet të deklarohen
se a dëshirojnë të jenë pjesë e Kosovës. Kjo formë ju jep mundësinë e njejtë për ndërrim të
barabartë të teritoreve në bazë të së drejtës për vetvendosje173.

Por, në fakt çka përfshin opcioni për ndërrim të teritoreve? Kjo është një ide e shumëpërfolur
dhe sipas saj në ndërrim hyjnë komunat në Luginë të Preshevës të cilat në vitin 1946 i u dhanë
Serbisë dhe komunat në veri të Kosovës që po atë vit hyn në kuadër të Kosovës. Serbia për
shkak të pozitës gjeo-strategjike dëshiron të ketë të dy regjionet sepse si njëri ashtu edhe tjetri
kanë rëndësi të madhe gjeo-strategjike. Veriu i Kosovës i pasur me pasuri nëntokësore dhe ato
mbitokësore dhe ku gjenden Trepça dhe liqeni i Gazivodës lidhet me Sanxhakun e më tutje me
Bosnjën dhe poshtë përmes Luginës së Preshevës me anë të koridorit E-10 me Kumanovën në
Maqedoni, koridor ky shumë i rëndësishëm pasi që paraqet vet zemrën e Ballkanit dhe që e lidh
rajonin me Athinën në jug dhe lidhet me detin Mesdhe.

Si opcion tjetër përmendet edhe reciprociteti në mes të veriut të Kosovës dhe Luginës së
Preshevës me arsyetimin se çfarëdo të drejta të marrin serbët në Kosovë të njejtat të vlejnë
edhe për shqiptarët në Luginë të Preshevës, bile është paralajmëruar pjesëmarrja e
delegacioneve të tyre në bisedimet e ardhshme Prishtinë-Beograd.

Përkundër këtyre propozimeve të shumta bashkësia ndërkombëtare qëndron në pozicionin se
kufijtë në Ballkan nuk do të ndryshohen pasi që kjo të nxiste efektin domino duke prekur shumë
vende të rajonit. Ata fuqishëm rekomandojnë që zgjidhja të kërkohet përmes pakos së Ahtisarit
në veri të Kosovës si dhe Marrëveshja e Konçulit të jetë bazë për arritjen e marrëveshjeve të
reja për Luginën e Preshevës. Këtë qëndrim të BE-së për mosndryshimin e kufijve e përcolli në
takim me zyrtarët më të lartë serb në Beograd edhe Stefan Füle komisioneri për zgjerim i BE-së
sipas të cilit “kërkesa jonë e vetme është që ne nuk dojmë ndarjen e Kosovës” 174.
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Sigurisht se ky arsyetim i Qeverisë së Kosovës dhe bashkësisë ndërkombëtare bazohet edhe në
integrimin e serbëve nëpër enklavat tjera si në pjesën qendrore të Kosovës ashtu edhe në ato
që kufizohen me Serbinë. Nëpër këto enklava, serbët janë pjesë aktive në të gjitha proceset që
zhvillohen duke marr pjesë në zgjedhjet e organizuara nga Qeveria e Kosovës duke filluar nga
zgjedhjet parlamentare (partitë serbe janë pjesë e koalicionit) si dhe ato lokale, pjesëmarrja në
administratën lokale dhe atë qendrore, pjesëmarrja në policinë e Kosovës si dhe në FSK-Forca e
Sigurisë së Kosovës si në kuadrin e ulët ashtu edhe në zinxhirin komandues të policisë dhe FSKsë.

Sipas paketës së Ahtisarit që përfshin pjesën e decentralizimit janë krijuar komuna të reja me
shumicë serbe dhe pjesëmarrja në zgjedhje nga serbët ka qenë e konsiderueshme. Serbët në
këto enklava janë të paisur me dokumente identifikimi të lëshuara nga qeveria e Kosovës, me
pasaporta si dhe me targa të makinave të Kosovës. Në ndërkohë gjatë tërë kohës vazhdon
aksioni i kthimit të serbëve në vendet prej nga janë larguar në vitin 1999 dhe që është e
fokusuar në të gjitha ato pjesë të Kosovës ku janë përmbushur kushtet. Në këtë drejtim Rrafshi i
Dukagjinit e ka progresin më të theksuar. I tërë ky proces udhëhiqet nga Qeveria e Kosovës
përkatësisht nga Ministria për Kthim që udhëhiqet nga serbët.
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Harta etnike e Kosovës175

Bisedimet Kosovë-Serbi
Me nismën dhe ndërmjetësimin e Bashkimit Europian në Bruksel janë mbajtur një seri takimesh
mes përfaqësuesve të të dy vendeve të cilat filluan si “bisedime teknike” dhe janë arritur disa
marrëveshje që kanë të bëjnë me:


lëvizjen e lirë të qytetarëve,



njohjen e vulave doganore,



për regjistrat kadastral



menaxhimin e integruar të kufijve,



për përfaqësimin rajonal të Kosovës, që u arrit me vendosjen e një fusnote pranë emrit
të Kosovës.
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http://nachrichtenlandkarten.blogspot.com/2011/07/sorgenkind-kosovo-eine-ethnische.html
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Pas arritjes së këtyre marrëveshjeve filluan bisedimet për zgjidhjen e problemeve në veri të
Kosovës. Tani niveli i pjesëmarrësve në bisedime është më i larti pasi që marrin pjesë
kryeministrat e të dy vendeve si dhe baronesha Catherine Ashton përfaqësuesja e lartë e BE-së
për politikë të jashtme dhe siguri.

Që në fillim të bisedimeve të dyja palët e kanë bërë të qartë pozicionin e tyre: pala kosovare që
nuk do të bisedon kurr për teritorin e Kosovës si dhe pala serbe e cila është deklaruar se nuk do
të bisedon për statusin e Kosovës por që të dyja palët janë fuqishëm të interesuara për
zhvillimin e dialogut politik. Nga ana e saj Baronesha Ashton e ka kushtëzuar arritjen e
marrëveshjes me proceset integruese të të dyja vendeve në BE.

Deri më tani janë mbajtur gjithsejt tetë takime të tilla dhe akoma nuk ka ndonjë marrëveshje
mes palëve. Propozimet janë nga më të ndryshmet që kanë të bëjnë për veriun e Kosovës.
Kërkesa e palës kosovare është shpërbërja e strukturave paralele të cilat financohen nga Serbia
dhe vendosja e veriut të vendit në kuadër të rendit kushtetues të Kosovës.

Qeveria e Kosovës edhe në këto bisedime është shprehur e gatshme për një zgjidhje politike
dhe paqësore por në suaza të Pakos së Ahtisarit e cila e parasheh edhe decentralizimin si proces
për krijimin e komunave të reja në Kosovë me shumicë serbe, ndërsa Qeveria e Serbisë
angazhohet për një asociacion të komunave serbe të cilat do të kishin edhe kompetenca
ekzekutive në sferën e sigurisë dhe drejtësisë.
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Konkluzionet

-

Definicioni konflikt shumё shpesh ngatёrrohet me definicionin krizё. Megjithatë ekziston
dallim jo vetëm konceptual sa i përket këtyre dy termeve, por edhe përmbajtësor sa i
përket shkallës/nivelit të përshkallëzimit të tyre

-

Konfliktet kanë disa cikle të zhvillimit të tyre si dhe disa faza të zhvillimit të intensitetit
të tyre, megjithatë e përbashkët e të gjitha konflikteve është se zgjidhja e tyre mund të
arrihet, vetëm ateherë kur palët pajtohen/kuptojnë se konflikti është problem i
përbashkët, si dhe, se në varësi nga qasja për zgjidhjen apo trajtimin e tyre mund të
kenë edhe rezultate të njejta

-

Po ashtu zgjidhja e konfliktit varet ngushtësisht nga analizimi i komponentëve, të cilat
janë pjesë esenciale e çdo konflikti, siç janë: palët në konflikt, çështjet konfliktuale,
tensionet si dhe veprimet

-

Ekzistojnë lloje të ndryshme tё konflikteve, të cilat mund të klasifikohen në varësi të
natyrës së tyre, materiale siç janë: teritoriale, politike, për institucione, si dhe konflikte
për ekonominë legale dhe ilegale. Kurse në anën tjetër konflikte të cilat kanë të bëjnë
me përplasjen e ideve, siç janë: konflikte etnike, fetare, ideologjike

-

Shpeshherë parakusht jo vetëm për zgjidhjen e konfliktit por edhe për parandalimin e
tyre janë: zhvillimi ekonomik, ndryshimet politike dhe kushtetuese, zhvillimi i kulturës
politike

-

Ndër metodat kryesore të treguara si më efikase për zgjidhjen e konflikteve janë:
ndërhyrja e një pale të tretë, grupet e synuara, negociatat, arbitrazhi, si dhe
ndërmjetësimi
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-

Me gjithё ekzistimin e metodave të ndryshme për zgjidhjen e konflikteve në varësi të
specifikës së tyre, pothuajse në çdo konflikt ndërhyrja e palës së tretë është jetike për
kahjen që mund të marrë konflikti, për zgjidhjen ose përshkallëzimin e tij

-

Historia e pothuajse të gjitha konflikteve ka treguar se ndërmjetësimi është një ndër
format më të suksesshme për zgjidhje e tyre, zgjidhjen paqësore të konflikteve, e cila i
jep mundësi të barabartë palëve dhe qasje të njejtë në interesa të përbashkëta

-

Shumë nga ligjёrimet mbi konfliktet sot, mbështeten mbi disa raste studimore të
konflikteve, të cilat dallohen dhe veçohen me karakteristika identifikuese të tyre, të cilat
kanë qenë pjesë e historisё së zhvillimit të njerёzimit, mirëpo shumica e të cilave për
shkak të natyrës së ndërlikuar të tyre vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot si konflikte të
vazhdueshme, të zhvilluara në intensitete të ndryshme në varësi të kontekstit të tyre

-

Shumë nga konfliktet në këto vende kanë lindur, si rrjedhojë e shtypjes, sё këtyre
popujve nga regjime autoritare, siç ishin ato në ish- BRSS, cenimin e të drejtave dhe
lirive themelore të njeriut, socio-ekonomike si dhe politike, apo si përgjigje ndaj
shfarosjes fizike të këtyre popujve

-

Me gjithë ekzistimin e arsyeve të ndryshme për lindjen e konflikteve, ndër më të
shpeshtat është ajo e konflikteve etnike, konflikt ky i cili në vete përmban edhe shumë
komponentë tjera konfliktual të cilat përshkallëzojnë apo zgjidhin edhe shumë çështje
tjera të cilat janë të lidhura drejtpërdrejt me këtë kontest

-

Ndër shembujt më ilustrues të zgjatjes së një konflikti ndër shekuj, është ai IzraelitoPalestinez, konflikt ky i cili është shumëdimensional si për nga shkalla e përhapjes së tij
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në të gjitha sferat e jetës, ashtu edhe për nga përdorimi i metodave për zgjidhjen e tij
apo përfshirja e akterëve të ndryshëm

-

Po ashtu burim i shumë konflikteve në botë është mosrespektimi i fondamenteve të
demokracisë, mosrespektimi i parimit të ndarjes së pushteteve si dhe tendenca e
politikës ( institucioneve) dhe ushtrisë ( forcave ushtarake) që ta kontrollojnë njëra
tjetrën, konflikt ky i cili duke u zhvilluar në forma të revanshit në mes të këtyre dy
komponentëve të rëndësishëm për ekzistimin dhe funksionimin e shtetit, dërgoi edhe
në lindjen dhe përshkallëzimin e shumë konflikteve tjera si dhe shkeljen e qytetarëve
dhe të drejtave dhe lirive të tyre

-

Ndër konfliktet më ‘’populiste’’ më të shpeshta si dhe më të përdoruara si pikë referimi
janë pa dyshim konfliktet në Ballkan, veçmas ai në ish- Jugosllavi, konflikt ky i cili ka
pasur amplituda të ndryshme zhvillimi në rrethana dhe kontekste të ndryshme kohore.
Karakteristikat e këtij konflikti dhe ndërlikueshmëria e tij kanë ndikuar që konflikti në
vend të zgjidhjes afatgjate, të njohё vetëm faza të uljes së intensitetit të zhvillimit të tij,
shpeshherë duke u rishfaqur sikur vullkan në rrethana të mëvonshme kohore

-

Referimi i shpeshtë ndaj këtij konflikti ka bërë, që shumë nga analistët ta cilësojnë këtë
rajon gjeografik nganjëherë edhe pa të drejtë si: ‘’fuçi baruti’’ edhe pse kanë qenë
pikërisht interesat e fuqive të mëdha fitili i kësaj fuçie

-

Konfliktet në Ballkan shpeshherë janë sinonim i konfliktit etnik dhe atij fetar,
bashkëdyzimi i të cilave ka ndikuar në kohëzgjatjen e tyre dhe vështirësinë në gjetjen e
zgjidhjes për to

-

Faktor përcaktues për zgjidhjen e konflikteve pos atyre të lartëpërmnedur është edhe
faktori kohor, në të cilën ndërhyn pala e tretë, apo faktorë tjerë relevantë, pasi që në
shumë raste ndërhyrja e vonshme në fazat më kritike të përshkallëzimit të skajshëm të
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konfliktit ka ndikuar në humbjen e shumë jetrave të njerëzve siç është rasti në: Bosnje
dhe Hercegovinё, Somali, Çeçeni dhe është cilёsuar pothuajse e barabartë me
mosndërhyrjen

-

Element përcaktues për shumë konflikte në rrafsh global është ndërkombëtarizimi i
konflikteve të ndryshme, shkaqet dhe zhvillimi i të cilave nuk janë njejtë tё njohur për të
gjithë akterët global, çka ndikon në qasje të ndryshme ndaj këtyre konflikteve dhe si
rezultat final mund të kenë përshkallëzimin gjeografik të këtyre konflikteve deri edhe në
atë global

-

Ekzistimi i interesave dhe kërkesave legjitime dhe objektive të palëve si dhe artikulimi i
tyre në formën në të cilën këto kërkesa mund të gjejnë zgjidhjen qoftë edhe duke
ndryshuar rolin e akterëve/palëve të përfshira në konflikt pas zgjidhjes së tij, po ashtu
janë shumë të rëndësishme për qendrueshmërinë e marrëveshjes me të cilën arrihet
zgjidhja e një konflikti. Kjo dëshmohet më së miri në rastin e Kosovës, kur delegacioni
shqiptar i Kosovës, në negociatat e Rambouillet-es, jo vetëm se kishte kërkesa legjitime
të cilat mbështeteshin mbi vullnetin e shumicës shqiptare të Kosovës, por edhe
interesave objektive, duke shprehur përkushtimin pёr zgjidhje paqësore, shndërroi
luftarët e UÇK-së në faktorë të paqes, kurse interesat e dirigjuara dhe gjakatare siç ishin
ato të regjimit serb, shndёrruan qeveritarёt serb, nga diplomatë, në militarist

-

Historia e deritanishme e konflikteve na mёson se bota e civilizuar qё nga ekzistimi i saj,
ka ditur tё bashkohet nё luftё kundёr tiranisё dhe sё keqes dhe cenimit tё parimeve tё
atij qytetërimi, duke krijuar aleanca qё nga koha e Napoleon Bonapartёs, Adolf Hitlerit,
Saddam Husseinit dhe sё fundi Sllobodan Millosheviqit

-

Shkalla e pёrhapjes sё proceseve integruese dhe globalizimit qё ka pёrfshirё mbarё
botёn dhe tё gjithё popujt, pothuajse nё tё gjitha sferat e jetёs ka bёrё qё cilёsimi i
problemeve dhe konflikteve tё natyrave tё ndryshme , si ‘’çёshtje tё brendshme’’ tё
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duket jo vetёm absurd por edhe tё cilёsohet si jo-demokratik dhe jo-human dhe si
rrjedhojё edhe veprimi dhe reagimi ndaj kёtyre konflikteve pothuajse çdo herё ka qenё
reagim global. Veprim ky i cili ёshtё i garantuar edhe me Kartёn e OKB-sё duke pasur jo
vetёm legjitimitet moral siç cilёsohet nga shumё kundёrshtar tё demokracisё mirёpo
edhe atё legal dhe demokratik, mbёshtetur dhe garantuar nё institucione
ndёrkombёtare. Çёshtja e Kosovёs dёshmon fuqishёm kёtё fakt
-

Edhe në Kosovën e pasluftës dhe pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës angazhimet e
Qeverisë së Kosovës për integrimet euro-atlantike kanë qenë në rend të parë, kjo më së
miri dëshmohet me aprovimin e Kushtetutës së Kosovës e cila të gjitha komuniteteve i
garanton të drejtat që nuk hasen në ndonjë kushtetutë të ndonjë vendi tjetër

-

Krijimi i komunave të reja si pjesë e procesit të Decentralizimit që parashihet në pakon a
Ahtisarit solli deri te krijimi i komunave të reja me shumicë serbe që në masë të madhe
lehtësoi kthimin e qytetarëve serb në Kosovë

-

Angazhimi në dialogun Kosovë-Serbi të inicuara dhe ndërmjetësuara nga BE-ja ku pala
kosovare angazhohet për zgjidhjen e problemeve në veri të vendit në rrugë integruese
dhe europiane dëshmon se Kosova e përjashton dhunën si mjet për zgjidhjen e
konflikteve duke u shërbyer vetëm me metoda paqësore dhe përmes negociatave

-

Arritja e një marrëveshjeje eventuale me palën serbe edhe më shumë i hap rrugë
Kosovës drejt integrimeve në BE
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