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Të dashur Lexues,
Data 30 gusht 2019, Dita e të Pagjeturve në ish-Jugosllavi,
nuk kaloi pa u vërejtur. U organizuan marshime për ta drejtuar
vëmendjen nga më shumë se 10,000 njerëz, që janë ende të
pagjetur nga luftërat e fundit këtu. Për familjet, “të pagjetur”
nuk është term abstrakt, por një term thellësisht personal, i
pazgjidhur dhe ende plagë. Në shumicën e rasteve, të pagjeturit
barazohen me krim lufte dhe për shumë familje, që ende janë pa
përgjigje, kërkimi për drejtësi po i tëhuajëzon.
Hetimi i këtyre rasteve të të pagjeturve është shenjuar nga
agjenda politike të diskutueshme pikëpyetje, metoda të pasakta
të identifikimit, ngatërresa ligjore, sekrete dhe mitologji.
Marrëdhëniet e tensionuara ndërmjet qeverive i kanë penguar
përpjekjet e këtyre viteve. Bosnja e Hercegovina (BeH),
Serbia dhe Kroacia tani kanë nënshkruar marrëveshje për të
bashkëpunuar lidhur me kërkimet për të pagjeturit, me pak
rezultate.

***

Në këtë numër të Balkan.Perspectives, autorët kritikojnë politikat
e rajonit dhe mungesën e vullnetit politik për t’i përfshirë të
pagjeturit në agjendat e bisedimeve rajonale dhe bilaterale.
Jellena Grujiq Zindoviq shpreh shqetësim për kalimin e
përgjegjësisë për kërkime tek institucionet shtetërore. Tensionet
politike e kanë kufizuar shkëmbimin e informatave ndërmjet
udhëheqësve dhe qasjen në arkivat shtetërore dhe zonat me
interes të përbashkët.
Shteti i Kosovës nuk bën shumë për t’i memorializuar qytetarët
e vet në përgjithësi, vëren Dea Dedi në intervistën me të. Një
ekspozitë për të pagjeturit dhe fëmijët e vrarë gjatë luftës në
Kosovë i ka bashkuar familjet nga komunitete të ndryshme me
pikëllimin e tyre të përbashkët. Shoqëria civile e nxit shtetin të
hapë një muze të përhershëm.

***

Zoran Andonovi shkruan për përpjekjet e familjeve të të
pagjeturve nga konflikti i vitit 2001 në Maqedoninë e Veriut për

të kërkuar drejtësi. Shpresat u zbehën kur Parlamenti i hodhi
poshtë rastet e krimeve të luftës me miratimin e ligjeve për
amnisti.

***

Elldar Jahiq komenton për kontradiktat brenda kodit penal të
BeH-së, që pengojnë kërkimin efektiv për të pagjeturit. Duart
e policisë dhe të prokurorisë së shtetit janë të lidhura kur është
fjala për stimulimin apo mbrojtjen e dëshmitarëve, të cilët mund
të gjejnë vendndodhjen e varrezave masive. Këta dëshmitarë,
shpesh janë vetë kryesit apo bashkëpunëtorët e krimeve të
luftës që u kanë paraprirë; nëse ata japin informata, do të
vetinkriminoheshin.

***

Edin Ramuliq gjen se institucioneve të BeH-së, që kanë për
detyrë të gjejnë të pagjeturit, u mungojnë si ekspertiza, ashtu
edhe kapaciteti. Me sa duket, krimet e luftës janë përpjekje
kolektive, që nga fshehja e krimeve dhe mbrojtja e kriminelëve,
deri tek vënia në lajthim e publikut. Media ka shkuar aq larg sa
të shpikë një varrezë masive pranë Banja Llukës, që vazhdon të
shitet si ‘lajm’.

***

Arsim Gërxhaliu flet se si e nisi papritmas karrierën në mjekësi
ligjore gjatë luftës në Kosovë. Në 20 vitet e fundit, lajmërimi
i familjeve se janë gjetur mbetjet e të dashurve të tyre ka qenë
pjesa më e vështirë e punës së tij. Për shumicën, lajmërimi është i
papërballueshëm dhe disa refuzojnë ta besojnë.
Milica Kostiq reflekton për agjendat e ndryshueshme politike që
cenojnë kërkimin për të pagjeturit. Në vitin 2001, institucionet
serbe ishin të gatshme të merrnin në pyetje njerëzit e duhur (së
brendshmi), gjë që çoi në zbulimin e disa varrezave masive. Por,
gjatë hetimeve të TPNJ-së, shtabi dha urdhra për t’i zhvendosur
trupat në lokacione të reja brenda Serbisë, në përpjekje për të
fshehur provat.
Kontribuesit për numrin e 12-të të revistës Balkan.Perspectives
u bëjnë thirrje qeverive që të bashkëpunojnë me njëra-tjetrën në
përpjekje për të kërkuar përgjigje dhe drejtësi për familjet dhe për
të ngritur memoriale publike dhe të përhershme.

Balkan.Perspectives synon të jetë shembull i mendimit kritik dhe ta nxisë atë dhe debatet
konstruktive lidhur me temën e Ballafaqimit me të Kaluarën. Shpresojmë që të jetë burim i
dobishëm për ju.
Komentet tuaja i mirëpresim. Përzemërisht,
Vanessa Robinson-Conlon / Kryeredaktore
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SA E PËRKUSHTUAR ËSHTË QEVERIA
JUAJ PËR TË HETUAR SE ÇFARË KA
NDODHUR ME TË PAGJETURIT?
VOX POPULI

MAQEDONI E VERIUT

KOSOVË

Këto vitet e fundit nuk më kujtohet që qeveria t’i ketë
përmendur ndonjëherë të pagjeturit në çfarëdo konteksti
apo ta bëjë drejtësinë tranzicionale temë të agjendës së vet
politike. Ma merr mendja se shpeshherë, kjo konsiderohet
si hapje e panevojshme e plagëve të vjetra. Duhet gjithashtu
të kemi parasysh se shpeshherë, politikanët ia lënë drejtësinë
tranzicionale koalicioneve edhe ashtu të brishta të qeverive
shumëetnike. B. V. (36)

Qeveritë e Kosovës dhe të Serbisë nuk janë të interesuara të
gjejnë të pagjeturit, sepse kanë qenë të përfshira në zhdukjen
e tyre. Sapo të gjenden trupat, pyetja e radhës është se kush
është përgjegjës. Ky është thelbi i çështjes për të cilin nuk
flet askush. Çdo qeveri ka frikë nga drejtësia, sepse janë të
implikuar, në një formë apo në një tjetër. D. B. (35)

Për fat të keq, asnjë qeveri e vetme nuk ka bërë përpjekje të
mjaftueshme për të zbuluar fatin e të pagjeturve deri tani.
Edhe pse konflikti zgjati për pak kohë, ai ka lënë plagë të
thella në shoqërinë tonë. Ndonjëherë vras mendjen se
mos qeveria i ka harruar ata njerëz që “të mbajë rendin në
shtëpi”. Me siguri kjo është një arsye, por edhe mungesa e
vullnetit politik nga udhëheqësit tanë dhe kapacitetet e
dobëta të institucioneve tona i kontribuojnë mosgjetjes së një
zgjidhjeje për këtë problem. Unë jam për bashkëekzistencë
shumëkulturore në shoqëri, por besoj edhe se familjet e
meritojnë të dinë të vërtetën. F. F. (65)
Mendoj se vendi ynë ka përparuar shumë që nga përfundimi
i konfliktit. Duke parë gjendjen aktuale në vendet fqinje,
mendoj se këtu ia kemi dalë të ndërtojmë një shoqëri
shumëetnike, edhe pse ende me probleme. Një nga problemet
është paaftësia për të zgjidhur rastet e të pagjeturve. Asnjë
nga qeveritë, përfshirë dhe këtë aktuale, nuk janë marrë
ndonjëherë seriozisht me këtë çështje dhe mund ta marrim
me mend se përse. Ne nuk kemi institucione të paanshme që
do të hetonin atë që ka ndodhur me të vërtetë. Gjithçka varet
nga vullneti politik i partive, që jo gjithnjë është në interesin
më të mirë të popullit. I. F. (26)
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Sa i përket personave të zhdukur gjatë luftës, edhe pse nuk
kam shumë njohuri, mendoj se nuk është bërë mjaftueshëm
për ta, pasi edhe 20 vite pas përfundimit të luftës ka ende
shumë familje të cilat nuk e dinë ku i kanë më të dashurit
e tyre. Ndoshta ka shumë gjëra që qeveritë e pasluftës në
Kosovë kanë mundur të bëjnë, por një nga gjërat që më vjen
ndër mend mua ndoshta do të kishte qenë ndonjë kushtëzim
i Serbisë gjatë bisedimeve që të tregojë vendndodhjen e
personave të zhdukur, ashtu si BE-ja e ka kushtëzuar shpesh
Kosovën për gjëra të ndryshme. J. M. (22)
Mendoj se Serbia e di ku janë të pagjeturit tanë, por ngaqë
nuk kemi kontakte të mira me ta, ata nuk na tregojnë. Po
të flasim në aspektin politik, nuk është në interes të Serbisë
të zbulojë varre të tjera masive, sepse pastaj u duhet të japin
llogari dhe që palët përgjegjëse për krimet të japin llogari.
A. D. (26)
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BOSNJE E HERCEGOVINË

SERBI

Duket sikur qeveri(të) tona janë të përkushtuara për të
zbuluar se ku ndodhen vendet ku prehen të pagjeturit tanë.
Në shumë raste, trupat janë zhvendosur në lokacione të dyta,
pra nuk janë vetëm në një, por janë në disa vende. Mirëpo
zbulimi i asaj që ju ka ndodhur kur u zhdukën është një
tjetër histori. Të gjitha palët kanë interpretimet e veta për
periudhën ndërmjet viteve 1992-1995, ndaj kërkimi i së
vërtetës së ngjarjeve të kohës shpeshherë cënohet nga interesat
politike. Kjo pjesërisht ndodh për shkak se shërbyesit civilë,
të cilët duhet të jenë të paanshëm dhe joithtarë, janë klientë
të elitave politike. S. H. (45)

Për fat të keq, pak ose asgjë nuk dihet për të pagjeturit nga
luftërat e ish-Jugosllavisë. Po të mos kishte qenë për OJQ
të shumta që me këmbëngulje i bëjnë publike shifrat duke
përdorur të dhënat në dispozicion, si dhe për Arkivin e
Hagës, ne as që do ta dinim sa i madh është ai numër dhe se
vendet ku janë vrarë shumica e viktimave ende nuk dihen.
Kjo është gjithnjë temë diskutimi gjatë përvjetorëve të
rëndësishëm, por jo në tjetër kohë. Komisionet dhe organet
shtetërore nuk merren me çështjen ashtu si do të duhej, pasi
ata kanë vetëm një qasje populiste dhe se tregimi i tyre nuk
ndryshon asnjëherë: të gjithë të pagjeturit do të gjenden dhe
shifra e tyre e saktë do të konstatohet. Në gjithë këto vite
nuk ka ndodhur asgjë në këtë drejtim dhe kjo flet shumë
për marrëdhënien e shtetit ndaj të pagjeturve dhe për
përgjegjësinë e tyre në përgjithësi ndaj çështjeve me rëndësi
nga e kaluara. R. I. (54)

Për mendimin tim personal, ata absolutisht nuk janë të
përkushtuar të gjejnë të pagjeturit dhe kam ndjenjën se
arsyeja kryesore për këtë është që të ruajnë statukuonë, e cila
u mundëson të qëndrojnë në pushtet dhe të kënaqin interesat
e tyre dhe jo të qytetarëve të vendit që përfaqësojnë. Për sa
kohë që kjo çështje mbetet e hapur, apo më mirë, deri kur
këta të pagjetur të gjenden, Bosnja e Hercegovina nuk do të
mund të lëvizin në asnjë aspekt. Në fakt, jemi të burgosur të
interesave të tyre. N. M. (46)
Kanë kaluar 24 vite që nga përfundimi i luftës në Bosnje e
Hercegovinë (BeH). Trajtimi i çështjes së të pagjeturve është
me rëndësi jetike në kërkimin e së vërtetës dhe drejtësisë për
shoqërinë civile dhe për familjet e të pagjeturve. Në afat të
gjatë, është parakusht me rëndësi për paqe të qëndrueshme.
Me pothuajse 7,000 vetë në BeH për të cilët ende nuk
dihet asgjë, qeveria jonë kryesisht flet dhe nuk vepron. Janë
individët dhe familjet e të pagjeturve ata që përpiqen të
gjejnë të afërmit e tyre, shpeshherë duke paguar shuma të
mëdha të parave për informacion rreth vendeve të varrimit,
ndërsa institucionet qeveritare janë të ngatërruara në një rrjet
politikash, duke numëruar të pagjeturit e “tyre” (të vetët)
dhe duke shpërfillur zona ku “të tjerë” ende mund të kenë të
pagjetur. Ekziston nevoja urgjente për të nisur një periudhë
të re të llogaridhënies, për të nisur ndërtimin e themeleve të
besimit në radhët e qytetarëve dhe ndërmjet qytetarëve dhe
shtetit, pasi kjo çështje nuk do të zhduket thjesht me vdekjen
e anëtarëve të mbijetuar të familjeve. G. B. (47)

Mosinteresimi i institucioneve shtetërore kur është fjala për të
pagjeturit vazhdon të keqësohet çdo vit. Serbia nuk ka interes
ta zgjidhë çështjen apo ta bëjë publik numrin e personave
që humbën jetën në luftërat e viteve ’90-të. Vendndodhja e
trupave, numri i viktimave, ata kurrë nuk do të na i tregojnë,
por besoj se dinë gjithçka shumë mirë. Serbia ka gjithnjë e
më pak gjykime për krime të luftës, gjë që është tregues i
marrëdhënies së saj me të pagjeturit. Në vend se ta trajtojë
këtë çështje serioze në mënyrë profesionale, Tribunali i
Krimeve të Luftës vazhdon të zhvillojë gjykimet e përvitshme
duke treguar kështu se të pagjeturit nuk ekzistojnë me të
vërtetë. S. P. (40)
Unë i përkas brezit më të ri dhe luftërat nuk i mbaj mend.
Kam mësuar shumë falë prindërve të mi dhe ndërsa rritesha,
m’u rrit dhe interesimi. Kam hulumtuar shumë, kam parë
video në YouTube, nuk arrija ta besoja se nëpër çfarë gjërash
kanë kaluar këta njerëz. Vuajtje, vuajtje dhe vuajtje në çdo
territor. Kohëve të fundit, pashë një program televiziv që
raportonte për të pagjeturit. Sa më shumë që i kushtoja
vëmendje, aq më shumë kuptoja se të dhënat “zyrtare” që ata
diskutonin nuk ishin aspak të sakta. Institucionet që duhet
të merren me këtë temë as që kanë njohuri për numrin e të
vrarëve gjatë luftërave. U shokova nga varret masive, nga vetë
ideja që ekziston diçka e tillë, është tmerruese, por askush nga
qeveria nuk ka folur haptazi për to. I. S. (29)
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NJË JETË
E TËRË NË
KËRKIM TË TË
PAGJETURVE
ARSIM GERXHALIU
Në vitin 1994 vendosa të studioj për mjekësi ligjore në
Prishtinë, pa e ditur asokohe se do të përjetoja luftën. Që nga
viti 1989, Kosova vuante nga masat e dhunshme të Serbisë
dhe të gjithë shqiptarët ishin të përjashtuar nga institucionet
publike, përfshirë shkollat dhe universitetet. Nxënësit
mësonin në sistem paralel, nëpër shtëpi private, me shënime.
Kjo vazhdoi deri në vitin 1999.
Bombardimet e NATO-s nisën më 24 mars 1999. Për 79
ditë, u mbyllëm nëpër banesat tona.
Në qershor 1999 hodha sytë jashtë dhe pashë trupat
ushtarake që po afroheshin në këmbë. Ishin KFOR-i, gurkat
dhe Ushtria Britanike. Dolëm jashtë për t’i përshëndetur.
Unë iu dhashë ujë: kishin ardhur në këmbë nga Maqedonia.
Atë natë, ata fjetën jashtë banesës tonë, mbi tokë, brenda
thasëve të gjumit.
Ditën tjetër ata u larguan nga Prishtina. Unë iu shkova pas,
ndërsa ata lëviznin në drejtim të fshatit Llukar dhe vijës së
parë të frontit.
Ndërsa ecnim, në anën e djathtë të rrugës pamë trupa. Të
dekompozuar. Pamë varre të cekëta, të hapura shpejt e shpejt,
pjesë trupi dilnin jashtë disave prej tyre.
Në anën e majtë të rrugës hasëm në një garazh. Me sa dukej,
ishte përdorur nga policia serbe. Brenda tij ishte një sharrë
dhe gjak gjithandej. Vetëm mund ta merrnim me mend se
ç’kishte ndodhur aty brenda. Më kujtohet se në vendngjarje
ishte dhe një ekip i një televizioni çek, të cilët u përpoqën të
na intervistojnë. Unë i shmanga.

Pasi u kthyen në Prishtinë, më në fund mund t’ia nisnim
punës në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML). Nisën të vijnë
shumë njerëz. Çdo ditë vinin familje, pesë deri në dhjetë
anëtarë përnjëherë, për të pyetur çdo ditë për të reja lidhur
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me familjarët e tyre. Ky ishte fillimi i një marrëdhënieje
emocionale me familjet, sidomos me ata që nuk donin ta
besonin se të afërmit e tyre kishin vdekur, edhe nëse ata ishin
identifikuar tashmë.
Në IML kishim kufoma në bodrum. Sapo media të
përmendte ndonjë varrezë të sapozbuluar, me qindra njerëz
paraqiteshin ditën tjetër.
Një familje më kërkoi të shkoj me ta në Serbi, pas zbulimit
të varreve në Batajnicë, Petrovo Sello dhe Liqenin Peruqac.
Ishte e vështirë t’u thoja jo, por ishte edhe më e vështirë të
merrja rrugën për në Serbi duke e ditur se 40 pjesëtarë të
familjes time ishin vrarë në masakrën e fshatit Studime.
Më 2 maj 1999, brenda vetëm një ore, në Studime u vranë
dhunshëm 117 civilë: fëmijë, gra, burra dhe të moshuar.
Në 20 vitet e fundit kam qenë në Serbi 255 herë për të
vlerësuar zona të dyshuara, për të zbuluar varre dhe për t’u
takuar me grupin punues për të pagjeturit. Kam bërë 22
transferime të kufomave nga Batajnica dhe Petrovo Sello,
duke sjellë mbi 1,000 thasë me mbetje mortore në Kosovë.
Në vitin 2006, Serbia konfirmoi zyrtarisht se atje nuk kishte
mbetur më asnjë i pagjetur nga Kosova.
Disa familje refuzuan ta besojnë. Ata nuk jepnin mostra
gjaku për përputhje të ADN-së. Komunikimi me ta ishte i
vështirë. Ata besonin se të afërmit e tyre ishin të gjallë në
burgjet sekrete të Serbisë. Këtë besim e ushqejnë disa sekserë
të vuajtjes që u japin familjeve shpresa të rreme duke iu sjellë
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“mesazhe” nga të afërmit e pagjetur.
Tani, shumica e anëtarëve të familjeve po fillojnë ta besojnë
se të afërmit e tyre nuk janë më gjallë. Ata “gëzohen” me
kthimin e mbetjeve të tyre mortore. Kanë pritur për 20 vjet.
Janë të lodhur. Ata “gëzohen”, sepse shumë të tjerë ende janë
në pritje, me frikën se do të vdesin pa arritur t’i varrosin
djemtë, vëllezërit, etërit, nënat, motrat, bijat, kushërinjtë apo
gjyshërit e tyre…
Në këto 20 vite kam vizituar 22 shoqata të familjeve dhe
anëtarë të tyre.
Jemi marrë me 8,000 familje.
T’u tregosh familjeve se kemi gjetur të afërmit e tyre, të cilët
nuk janë më të gjallë, është pjesa më e vështirë. Pas pritjes,
pas pritshmërive, shpresës, pas gjithë këtyre emocioneve të
mbledhura për mbi 20 vite, ata shpërthejnë. Si lajmëtarë, ne
përballemi me reagimin. Ne dëgjojmë. Pas 20 minutash, na
puthin.

Autor: Arsim Gerxhaliu

"Ishte e vështirë
t’u thoja jo, por
ishte edhe më e
vështirë të merrja
rrugën për në
Serbi duke e ditur
se 40 pjesëtarë të
familjes time ishin
vrarë në masakrën
e fshatit Studime."

Të kërkosh të pagjeturit është e ndërlikuar. Bashkë me IMLnë, në procesin e gjetjes dhe identifikimit të të pagjeturve
janë përfshirë edhe shumë organizata ndërkombëtare,
përfshirë Zyrën e Personave të Pagjetur dhe Mjekësisë
Ligjore (OMPF), Misioni i OKB-së në Kosovë (UNMIK),
Komisioni Ndërkombëtar për të Pagjeturit (ICMP) dhe
EULEX, ndër të tjerë.
Menjëherë pas luftës, nuk ka patur sistem të centralizuar.
Duke e penguar dhe më tej procesin, disa të ashtuquajtura
“OJQ” kanë shkuar nga fshati në fshat, duke mbledhur
informacion, foto dhe sende nga familje e të pagjeturve. Ne
shkuam më vonë për të njëjtën gjë dhe na thanë “ua kemi
dhënë atyre”. Kujt? Edhe sot e kësaj dite, ende nuk e dimë
kush kanë qenë këto “OJQ” apo ku janë sendet e mbledhura.

Tani po përballemi me “përfundimin” e procesit.
Ekipet e Tribunalit kanë përmbyllur mbi 4,000 raste duke
përdorur “modelin klasik” që nuk mbështetet tek analiza
e ADN-së. Pjesëtarët e familjeve i kanë identifikuar trupat
vetëm me sy. Rreth 300 tashmë janë varrosur. Ndoshta janë
identifikuar gabim.
Kemi ende më shumë se 300 mbetje mortore në morg,
ADN-ja e të cilëve nuk përputhet me mostrat e gjakut që
kanë dhënë familjet e të pagjeturve.
Për ta bërë si duhet, na duhet t’ia nisim nga e para.
Na pret një punë e madhe.
Dr. Arsim Gerxhaliu është drejtori i Institutit të Mjekësisë
Ligjore në Kosovë. Karriera e tij shtrihet mbi 20 vite dhe ka
nisur para luftës më të fundit në Kosovë.
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NA ISHTE NJË HERË QË KURRË MOS QOFTË:

Përkujtimi i të pagjeturve dhe fëmijëve
të vrarë gjatë luftës në Kosovë
Intervistë me Dea Dedin
“Na ishte një herë që kurrë mos qoftë” është duke u shfaqur
në Qendrën e Dokumentimit të Kosovës (QDK) në Prishtinë.
QDK-ja është projekt i Fondit për të Drejtën Humanitare
(FDH) të Kosovës, një organizatë vendore që mbledh të
dhëna për shkeljen e të drejtave të njeriut që nga viti 1997. E
themeluar në vitin 2017, QDK-ja është hapësirë ekspozuese
dhe edukative, e krijuar për të angazhuar publikun në
hulumtimin e FDH-së dhe për të shërbyer si burim i qasshëm i
drejtësisë tranzicionale.
Si erdhi projekti “Na ishte një herë që kurrë mos qoftë”?
Është bërë pak për të memorializuar të kaluarën në Kosovë.
Shteti nuk i ka dhënë përparësi përkujtimit të viktimave civile
të luftës në përgjithësi. Është sidomos shqetësuese se një nga
temat më të ndjeshme, vdekja e fëmijëve, ka qenë edhe më
e shpërfillura. Deri tani, nuk ka asnjë ditë simbolike për të
përkujtuar këtë kategori të viktimave.
Përgjatë shumë viteve, FDH në Kosovë ka mbledhur
informacion për viktimat e krimeve të luftës, ushtarët e vrarë
dhe ata që u rrëmbyen dhe u zhdukën në Kosovë para dhe gjatë
luftës. Duke iu referuar këtij hulumtimi të gjerë, të zhvilluar
ndër shumë vite, FDH publikoi Librin e kujtimeve të Kosovës, që
shërben si përkujtim për viktimat e luftës në Kosovë gjatë vitit
1998. Libri përmban narrative të shkurtra dhe të personalizuara
për këta individë në mënyrë që t’u japë jetë kujtimeve për
njerëzit që shpeshherë janë përmendur vetëm si numër.
Numri i lartë i fëmijëve viktima nga lufta në Kosovë, që
gjithashtu është relativ ndaj numrit të përgjithshëm të
viktimave, dhe mungesa e vëmendjes, që u është kushtuar atyre
dhe historive të tyre, na bëri të inicojmë “Na ishte një herë që
kurrë mos qoftë.” Gjatë asaj kohe janë vrarë 1,024 fëmijë dhe
109 ende janë të pagjetur. E pamë nevojën t’i përkujtojmë këto
viktima të reja. Të gjithë pajtohen se këta fëmijë ishin viktima.
Në këtë pikë nuk ka hapësirë për diskutim – rrëmbimi dhe
vrasja e fëmijëve është krim. Ne duam të rrëfejmë historitë e
tyre.
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Si ishte procesi i mbledhjes së gjërave personale dhe
historive të fëmijëve?
Duke shfrytëzuar të dhënat që kemi mbledhur për shumë
vite, ne filluam të kontaktojmë familjet e fëmijëve të pagjetur
dhe të vrarë. I intervistuam ata dhe shpresonim të mblidhnim
gjërat e tyre personale dhe fotografi që t’i ekspozonim bashkë
me historitë e tyre. Mirëpo, pasi kontaktuam me familjet, e
kuptuam se pjesa më e madhe e tyre nuk kishin asgjë (gjëra
personale), pasi shumica e shtëpive të tyre ishin djegur.
Ndonjëherë, familjet as nuk kishin foto të fëmijëve të tyre.
Por, ajo që pamë ishte gatishmëria e madhe nga familjet që të
bashkëpunonin, madje edhe nga familjet që nuk kishin më
asnjë gjë të fëmijëve. Ata e përkrahën idenë dhe ende donin
që historia e tyre të dëgjohej. Kjo ishte hera e parë që po bëhej
diçka publikisht për të përkujtuar fëmijët e tyre.
Çfarë keni përfshirë në ekspozitë?
Nga totali i 1,133 fëmijëve të vrarë ose të pagjetur, 100 ishin
joshqiptarë, përfshirë 50 nga komuniteti serb. Duke përdorur
hapësirën në dispozicion në QDK, punuam me atë çka kishim,
pra rreth 20 gjëra personale fizike të ndryshme të fëmijëve
të vrarë apo të pagjetur nga pjesë të ndryshme të Kosovës,
plus disa fotografi. Këto i ekspozuam bashkë me historitë e
tyre. Shumica e fëmijëve në ekspozitë ishin nga komuniteti
shqiptar. Dy nga gjërat personale që gjetëm u përkisnin një
vëllai dhe një motre nga komuniteti serb. Ishte sidomos e
vështirë të gjeje familje nga komunitetet serb dhe joshqiptare,
pasi shumica janë larguar nga Kosova. Ne vazhduam t’i
kërkojmë këto familje, pasi donim të përfshinim sa më shumë
histori të fëmijëve që të ishte e mundur. Këto janë historitë që
duhen treguar.
Si reaguan familjet ndaj ekspozitës?
Ky projekt është mbështetur tek bashkëpunimi i familjeve,
për të punuar me ne dhe për të ndarë historitë e tyre.
Gatishmëria e familjeve për të bashkëpunuar me ne dhe me

Autor: Majlinda Hoxha

njëri-tjetrin na tregoi se komunitetet mund të bëhen bashkë
në pikëllimin e tyre. Në njëfarë mënyre, ekspozita ishte simbol
i pajtimit. Familjet ishin të lumtura që fëmijët e tyre po
përkujtoheshin krahas fëmijëve nga komunitete të ndryshme.
Prindërit patën mundësinë të takohen dhe të lidhen me njëritjetrin. Në ngjarje morën pjesë shumë njerëz, gjë që na tregoi
interesimin e lartë për këtë temë nga publiku i përgjithshëm,
OSHC-të dhe komuniteti ndërkombëtar.
Gjatë hapjes së ekspozitës, secila familje i shoqëronte familjet
e tjera tek gjërat e tyre dhe shpjegonin historitë e tyre. Ishte
diçka shumë emocionuese. Njerëzit përqafoheshin, edhe ata
që nuk ishin të përfshirë. Ishte një atmosferë trishtimi dhe
mirënjohjeje, që të mbushte me emocione.
Cili ishte ndikimi i ekspozitës tek vizitorët?
Mënyra si rrëfehen historitë – fokusin e kemi vënë tek jetët
e fëmijëve. Vizitorëve u sollëm ndjesinë e përditshmërisë së
këtyre fëmijëve. Përgjithësisht, historitë bëjnë fjalë për fëmijëri
të thjeshta, që vizitorëve u sjellin ndër mend fëmijërinë e vet.
Më pas ne prezantuam mënyrën se si këta fëmijë humbën
jetët.
Kjo mënyrë për ndërlidhje pati ndikim të fuqishëm. E pamë
se nxiti ndjesinë e empatisë për viktimat dhe vetëdije më të
lartë për atë që ka ndodhur në Kosovë gjatë luftës.
Meqë në ekspozitë nuk paraqitet dhunë grafike, ajo është e
përshtatshme për t’u vizituar edhe nga fëmijët. Prindërit
sidomos e panë ekspozitën si një mënyrë të mirë për të hapur
me fëmijët e tyre temën e së kaluarës tonë dhe të diskutojnë

për atë që ka ndodhur në Kosovë në atë kohë.
Çfarë tjetër keni planifikuar për "Na ishte një herë që
kurrë mos qoftë"
Ne synojmë ta zgjerojmë ekspozitën për të përfshirë histori të
më shumë fëmijëve. Tani ka më shumë familje që po vijnë në
qendër, që duan të ndajnë historitë e tyre. Duam të krijojmë
hapësirë për të gjithë ata.
Dikur, duam që ta shndërrojmë në ekspozitë shëtitëse, t’i
japim vizibilitet në të gjithë rajonin dhe të nxisim më shumë
familje që të deklarohen.
Po punojmë për krijimin e një hapësire të përhershme për
ekspozitën. Për këtë, kemi përkrahjen e familjeve. Mirëpo,
që kjo të materializohet, na nevojitet ndihma dhe përkrahja e
insitucioneve shtetërore.

D
 ea Dedi është menaxhere e Qendrës së Dokumentimit
të Kosovës (QDK), projekt i Fondit për të Drejtën
Humanitare në Kosovë (FDH). QDK-ja funksionon që
nga viti 2017 dhe shërben si qendër e centralizuar e të
dhënave, ku publiku i përgjithshëm mund të kërkojë
të dhëna që kanë të bëjnë me drejtësinë tranzicionale
dhe me ballafaqimin me të kaluarën në Kosovë. Ajo,
gjithashtu, luan rol kyç në aktivitetet sensibilizuese
dhe informuese të FDH-së dhe është strehë e kujtesës
kolektive të bazuar në fakte.
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SFIDAT E KËRKIMIT PËR TË
PAGJETURIT NË BOSNJE E
HERCEGOVINË
ELLDAR JAHIQ

Gjatë luftës në Bosnje e Hercegovinë u zhdukën rreth 35,000
njerëz. Shumica ishin civilë ose ushtarë që u kapën dhe u
vranë, duke u bërë kështu si viktima të krimeve të luftës. Që
nga përfundimi i luftës, institucionet në Bosnje e Hercegovinë
(BeH) kanë gjetur dhe identifikuar rreth 28,000 të pagjetur.
Kjo u ka sjellë familjeve njëfarë qartësie lidhur me rrethanat
në të cilat ata u zhdukën, lidhur me vdekjet dhe varrimin e
pjesëtarëve të familjeve të tyre. Më pas, sistemi i drejtësisë
ishte në gjendje të ndiqte penalisht personat përgjegjës për
këto krime. Sipas të dhënave nga Instituti për të Pagjeturit i
Bosnje e Hercegovinës (IP), 80% e të pagjeturve janë gjetur
dhe identifikuar, por 7,000 njerëz ende nuk dihet ku janë.
Familjet e tyre nuk mund të gjejnë paqe derisa mbetjet e të
dashurve të tyre, që janë ende të shpërndara nëpër varrezat
masive në të gjithë vendin, të gjejnë prehje. Teksa këto
familje, të ngecura ndërmjet pritshmërive dhe realitetit,
ngadalë po e humbasin shpresën, institucionet përgjegjëse
për kërkimin për të gjeturit vazhdimisht bëjnë përpjekje
të sigurojnë informacionin që do t’i çojë drejt zbulimit të
varrezave masive.
Çdo ditë e më shumë, dëshmitarët po pakësohen dhe
institucionet e BeH-së nuk kanë qasje tek shumë prej tyre.
Shpeshherë, informacioni që japin dëshmitarët është i
pasaktë, qëllimisht ose jo, ndërsa dokumentacioni nuk është
në dispozicion. Institucionet shpenzojnë qindra mijëra
marka boshnjake për të ndjekur secilën pistë.
Ligji për Personat e Pagjetur, një nga ligjet e para të këtij lloji
në botë, ka shumë përparësi. Megjithatë, ai përmban disa
kufizime që pengojnë kërkimin më efektiv për të pagjeturit.
Një prej tyre është fakti se hetuesive të IP-së përgjegjës për
t’i kërkuar të pagjeturit u janë dhënë fuqi “modeste”. Duke
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mos patur autoritet për të zbatuar ligjin, kur hetuesit flasin
me dëshmitarët potencialë, ata mbështeten tërësisht tek
vullneti i tyre i mirë dhe gatishmëria për të bashkëpunuar.
Dëshmitarët nuk kanë asnjë detyrim ligjor të ndajnë
informacion me hetuesit, sado me rëndësi të madhe të
jetë hetimi. Dëshmitarët shpeshherë janë mihës, shoferë
kamionësh ose kryesit direktë, ndaj nuk flasin për krime me
të cilat janë të lidhur. Rrallëherë është zbuluar ndonjë varr
masiv falë ndonjë dëshmitari i cili, me vullnetin e vet, u është
afruar institucioneve për të dhënë informacion ose ndihmë.
Një tjetër kufizim që e shoh si pengesë në kërkimin për të
pagjeturit është Neni 231a i Kodit Penal të BeH-së. Neni
231a thotë se kushdo që ka dijeni dhe nuk raporton
lokacionin e varrezës masive do të dënohet me burgim
deri në tre vjet. Qëllimi i këtij neni është t’i inkurajojë ata
që kanë informacion për varreza masive që këtë njohuri
t’ia raportojnë autoriteteve. Në praktikë, ky nen ka qenë
joefektiv e madje problematik. Askush nuk është ndjekur
penalisht dhe nuk është dënuar për këtë krim, sepse është
shumë e vështirë të dëshmosh njohurinë e dikujt për krime
lufte pa dëshmuar se kanë qenë kryesi ose bashkëpunëtor
i krimit. Për më tepër, Neni 231a në fakt mund të ketë
dëmtuar qëllimin e nxitjes së dëshmitarëve për të shpalosur
informacionin mbi varrezat masive. Individët të cilët, me
ndonjë kompensim financiar, mund të jenë në gjendje të
japin informacion që mund të çojë drejt zbulimit të ndonjë
varreze masive, mund të ngurrojnë ta bëjnë nëse kontaktohen
nga hetuesit apo autoritetet nga Agjencia për Hetim dhe
Mbrojtje Shtetërore (AHMSH) apo Prokuroria, pasi kjo do
ta inkriminonte individin dhe do të demonstronte se më parë
e kanë shkelur ligjin. Për shkak të këtij ligji, këto institucione
nuk mund të japin para në këmbim të informacionit.

Revistë për ballafaqimin me të kaluarën

Autor: Elldar Jahiq

Institucione të tjera jopublike ose individë/familje që janë
në gjendje të ofrojnë shpërblim monetar në këmbim të
informacionit, nënshkruajnë formalisht marrëveshje ligjore
me “ekzekutuesin” e veprës penale.
Përveç këtyre kufizimeve, ka ende hapësirë për të përmirësuar
procesin e kërkimit për të pagjeturit. Ne duhet t’i drejtojmë
burimet nga MBLEDHJA E TË DHËNAVE dhe
ANALIZIMI në përpjekje për të zbuluar të vërtetën dhe për
të gjetur 7,000 personat e pagjetur. Për çdo të pagjetur duhet
të përcaktojmë rrethanat lidhur me zhdukjen e tyre, përfshirë
edhe kohën e saktë apo të përafërt të zhdukjes dhe ku janë
parë për herë të fundit. Në këtë drejtim, ndihma e familjeve
të tyre është e jashtëzakonshme. Shpeshherë, familjet kanë
dijeni të dobishme, pasi familjet e të pagjeturve zakonisht
kanë qenë të fundit që i kanë parë të dashurit e tyre. Pastaj
mund të jetë e mundur që të pagjeturit të grupohen në bazë
të zonës, datës dhe rrethanave të zhdukjes, si dhe në bazë
të kritereve demografike, përfshirë seksin, moshën, dukjen
etj. Hapja e arkivit të luftës dhe analizimi i vendimeve të
gjykatave mund të ndihmojnë për të përcaktuar rrethanat
që i kanë paraprirë zhdukjeve. Po ashtu është e nevojshme
të përcaktohen rrethanat dhe datat e zhdukjes së personave
nga e njëjta zonë që tashmë janë gjetur dhe identifikuar. Ky
informacion do të ndihmojë në identifikimin e modeleve të
zhdukjeve në zona të caktuara. Shpeshherë, varrezat masive
janë gjetur pranë varreve që janë hapur më parë, që janë
hapur në të njëjtën zonë gjatë të njëjtës periudhë kohore.

Pasi t’i mbledhim, grumbullojmë dhe analizojmë këto të
dhëna, do të jemi më shumë në gjendje të identifikojmë
njerëzit, bashkëpunëtorët apo dëshmitarët, të cilët mund të
dinë lokacionet apo kanë informacion që çon në zbulimin
e varrezave masive. Edhe seancat dëgjimore me dëshmitarë
duhet të planifikohen si duhet dhe në këto seanca dëgjimore
duhet të përgatiten dhe të përdoren dokumentimi material i
periudhës kritike (oraret e punës në kohën e luftës, regjistra
për automjete/makina, përdorimi i karburantit etj.)

Elldar Jahiq është hetues i Prokurorisë në Sarajevë. Ai ka
gradën bachelor në Kriminologji dhe master në juridik. Ai
ka punuar në Qendrën e Hulumtimit dhe Dokumentimit
në Sarajevë, ku ka menaxhuar projekte në fushën e drejtësisë
tranzicionale dhe të ballafaqimit me të kaluarën. Që nga viti
2010, ai është punësuar pranë Prokurorisë së BeH, ku së pari
ka punuar si analist dhe më pas si hetues për Departamentin e
Krimeve të Luftës. Ai ka kaluar shumë vite duke hetuar krimet
e luftës dhe duke gjetur varreza në zonën e Prijedorit, ndërsa në
pesë vitet e fundit ka hetuar ngjarjet dhe ka ndjekur penalisht
personat përgjegjës për gjenocidin në Srebrenicë. Si përfaqësues
i autorizuar i Prokurorisë së BeH-së, ai ka asistuar në gjetjen
e vendndodhjeve të shumë varrezave dhe në zhvarrosjen dhe
identifikimin e qindra individëve. Ai ka punuar në varrezat e
Tomashicës dhe Jakarina Kosas në Prijedor, si dhe në Branjevo
dhe Kozlluk në zonën e Zvornikut, ku u gjetën viktimat e vrara
në Srebrenicë në korrik 1995.
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Autor: Samir Sinanoviq

VARREZAT LARG
SALLAVE TË GJYKIMIT
EDIN RAMULIQ
Asgjë nuk e paraqet më qartë një pamje të luftës sesa imazhet
e një varri të sapohapur, ku mbetjet njerëzore dalin nga
shtresat e dheut dhe zhavorrit. Varrezat masive janë vende ku
përballemi me vdekjen dhe ato janë më të tmerrshme se çdo
dëshmi e gjallë apo dokumentar. Ato janë më të frikshme sesa
varrezat, sepse na japin një pamje intime të trupit dhe skeletit
njerëzor duke u dekompozuar. Në këto anë, varrezat masive
janë në zemër të çdo narrative nacionaliste dhe të çdo fushate
politike që synon të hedhë fajin tek armiku.
Është disi paradoksale që ekzistenca e varrezave masive ka
një përmasë të dobishme në kërkimin për të pagjeturit. Nëse
kryesit e ekzekutimeve masive në territoret e pushtuara të
Bosnje e Hercegovinës (BeH) do të kishin zgjedhur ndonjë
metodë tjetër për t’i hequr qafe trupat, do të kishte qenë
pothuajse e pamundur të zbulohej se çfarë kishte ndodhur
me shumicën e viktimave të identifikuara deri tani. Ata mund
t’i kishin djegur trupat, ashtu si u veprua gjatë Holokaustit,
pasi i kishin në dispozicion fabrikat, acidin, mullinjtë dhe
shkrirësit. Mirëpo, ata vendosën për metodën më të lirë –
varrezat masive.
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Duke menduar se kurrë, askush nuk do të vinte të kërkonte
çka ata kishin fshehur, ata u treguan të pakujdesshëm. Ata
i hapën varrezat masive pranë rrugëve kryesore, duke lënë
pas dëshmitarë dhe dëshmi. Kryesit e vrasjeve masive dhe
ekzekutimeve përgjithësisht nuk e kishin për detyrim që
t’i varrosnin trupat vetë. Procesi i heqjes qafe të trupave në
varreza masive shpesh bëhej nga njerëz me mbrojtje civile,
nga njësi punuese, ndërtues vendorë, kompani të shërbimeve
apo transportit, ndonjëherë edhe nga zjarrfikësit; ndërsa
policët e ndonjëherë edhe ushtarët, siguronin mbulim.
Gjithë ato vite, askush nuk i pyeti këta njerëz për procesin
apo se ku i kishin fshehur trupat. Nuk kishte kush t’i pyeste.
Njëherë, Uinston Çërçill ka thënë se nëse nuk do ta
zgjidhësh një problem, atëherë krijo një komitet. Këtë e bënë
autoritetet në BeH. Për të zbardhur fatin e mbi 35,000 të
pagjeturve, ata krijuan jo një, por tre komitete kombëtare.
Të tre komitetet përbëheshin nga më pak se 40 vetë dhe
asnjë ekspert i mjekësisë ligjore, antropolog apo kriminolog.
Më pas, këto komitete u riquajtën si Instituti i të Pagjeturve
të BeH-së, ku aktualisht punojnë rreth 19 hetues. Këtyre
hetuesve u është ngarkuar detyra që të hedhin dritë mbi fatet
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e mbi shtatë mijë vetëve që ende janë të pagjetur në BeH, por
ata nuk kanë autorizim zyrtar të zhvillojnë intervista apo të
bëjnë hetime në terren.
Vetëm pjesëtarët e forcës policore kanë autorizimin,
kapacitetin dhe detyrën ligjore që të bëjnë hetime në terren
për personat e pagjetur. Sidoqoftë, ata asnjëherë nuk i kanë
bërë këto lloje hetimesh, as nuk pritet që t’i bëjnë. Me një
logjikë absurde, zyrtarët policorë vëzhgojnë zhvarrimet, bëjnë
hetime mjeko-ligjore dhe marrin pjesë në identifikimin e
trupave, mirëpo përjashtohen nga mbledhja e informacionit
në lokacionet e reja të varrezave masive, pjesa ku nevojiten
më së shumti.
Mund të vërejmë edhe një paradoks në qasjen e sistemit
gjyqësor. Qindra varreza masive dhe mijëra varre kolektive
dhe individuale janë zbuluar deri më sot, e megjithatë, asnjë
person nuk është dënuar për heqjen qafe të trupave. Kurrë
nuk është bërë ndonjë inventar i saktë i të pagjeturve. Kushdo
që ka arsye, së pari do të bënte ndonjë listë të të pagjeturve
që të dimë kë të kërkojmë. Po jo, këtu ata së pari kërkuan për
varreza masive dhe trupa dhe më pas i regjistruan individët
vetëm pasi varrezat ishin hapur dhe trupat ishin identifikuar.
Rezultati ishte që qindra trupa të paidentifikuar ende janë
nëpër morgje.
Për shkak të ekzistencës së varrezave masive, Qeveria e BeHsë mund të krenohet se ka ndihmuar në arritjen e rezultateve
relativisht pozitive për zgjidhjen e rasteve të të pagjeturve.
Mirëpo, pa Komisionin Ndërkombëtar për Personat e
Pagjetur, që ka hapur dhe funksionalizuar laboratorë për
analizën e ADN-së, varrezat masive do të ishin shndërruar në
morgje masive ose varreza të “të panjohurve” dhe jo pikënisje
për zhvarrimin dhe identifikimin e të pagjeturve.
Asgjë nuk mund t’i kontribuojë kolektivizimit të viktimizimit
ashtu si varrezat masive. Ajo çka bëhet më e rëndësishme është
etnia ose feja e viktimës dhe jo identiteti individual i viktimës,
si babai, vëllai apo bija e dikujt, si një futbollist i mirë apo
jurist. Njerëzit shndërrohen në numra në një konkurrencë të
çuditshme se cili komunitet ka pësuar humbjet më të mëdha.
Varreza masive e Timashicës pranë Prijedorit, ku u gjetën 435
trupa, u shpall “më e madhja në Evropë pas L2B” edhe pse në
vitin 2003 nga varreza masive e Cërni Vërhit pranë Zvornikut
u nxorën 628 trupa. Mirëpo, ajo nuk ishte varreza masive
më e madhe e gjetur në territorin e ish-Jugosllavisë. Më e
madhje, me 705 trupa, u zbulua në Batajnicë pranë Beogradit.

Zakonisht, publikut nuk i kujtohet emri i asnjë trupi të gjetur.
Shkalla e pandjeshmërisë së publikut ndaj ekzistencës
së varrezave masive ilustrohet nga një fakt pothuajse i
pabesueshëm. Në vitin 2012, agjencia Anadolija1 publikoi
këtë informacion: “Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë
deklaron se në afërsi të kampit të përqendrimit të Manjaçës
është gjetur një varrezë masive me 540 trupa. Me siguri që
trupat janë nga Manjaça.” Media dhe autoritetet publike
boshnjake, si dhe disa stacione televizive të njohura rajonale e
përsëritën këtë deklaratë çdo ditë përkujtimore të Manjaçës.
Por, çështja është se në afërsi të kampit të përqendrimit të
Manjaçës, pranë qytetit të Banja Llukës, nuk u zbulua asnjë
varrezë masive. Gjykata Ndërkombëtare e Drejtësisë nuk
kishte të bënte aspak me atë deklaratë. Agjencia Anadolija
e kishte shpikur një varrezë masive më të madhe se ajo e
Tomashicës në territorin e Banja Llukës dhe kjo përrallë
vazhdon të përsëritet si lajm. A nuk e vret mendjen askush
se kush janë këta njerëz, ku janë familjet e tyre dhe ku
janë varrosur? Shoqatat e të mbijetuarve nga kampet e
përqendrimit, që organizojnë përkujtimet për Manjaçën,
nuk përmendin ndonjë varrezë masive, pasi ajo kurrë u
zbulua dhe nuk flasin, ndoshta heshtja më e fuqishme vjen
nga vetë qyteti i Banja Llukës ku kinse gjendet varreza masive
e shpikur.
Varrezat masive janë produkt i përpjekjeve kriminale
kolektive, ku përfshihen më shumë njerëz sesa thjesht ata që
janë përgjegjës për planifikimin dhe ekzekutimin e vrasjeve.
Zbulimi (dhe fshehja) e tyre në atdheun tonë është dukuri
thellësisht shqetësuese dhe alarmuese, sidomos kur dihet fakti
se ata që janë përfshirë në krijimin dhe fshehjen e varrezave
masive janë ende të lirë. Qasja poshtëruese e përdorur deri
më tani – për të gjetur trupat, për t’i identifikuar dhe për t’i
rivarrosur – nuk mjafton. Historia e varrezave masive duhet
të përfundojë në gjykatë, jo nën dhé.
Edin Ramuliq është aktivist për të drejtat e njeriut nga
Prijedori, ish-gazetar dhe redaktor i tre botimeve të një libri për
të pagjeturit, i titulluar “Ni krivi, ni dužni”. Angazhim i tij i
përhershëm është të ofrojë përkrahje për dëshmitarët dhe viktimat
e krimeve të luftës dhe të mbledhë informacion për të pagjeturit.
Përmes punës së tij, ai synon t’i kontribuojë procesit të ndërtimit
të kulturës së kujtesës dhe të ballafaqimit me të kaluarën. Ai është
Presidenti i Fondacionit për Ndërtimin e Kulturës së Kujtesës
në Prijedor dhe aktualisht është angazhuar në themelimin e një
qendre të dokumentimit dhe informimit në Prijedor.

1 Burimi: https://www.aa.com.tr/ba/arhiva/obilje%C5%BEeno-20-godina-od-zatvaranja-logora-manja%C4%8Da/355520?fbclid=IwAR3LjW_v1wtN1vNOirMXKQIKF63dMl-mj-QW5ijozcfJtT9XM0biJlMlqfA
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18 VITE MË PAS
Rastet e
maqedonasve
dhe
shqiptarëve
të rrëmbyer
gjatë konfliktit
të vitit 2001
mbeten ende
të pazgjidhura

“Kanë kaluar 18 vjet që kur babanë tim, Kërsto, e rrëmbyen
dhe e vranë. Ende më dhemb shpirti kur kujtoj atë që ndodhi
më 24 korrik 2001. Thonë se koha i shëron të gjitha plagët
dhe ndoshta është ashtu, por për familjen time dhe për mua,
dhimbja vazhdon të jetë aty, sidomos kur e dimë se kriminelët
përgjegjës ende nuk janë gjetur dhe as nuk janë dënuar” thotë
Vojo Gogovski nga Neproshteno, një fshat pranë Tetovës.
Konflikti në Maqedoni ndërmjet Ushtrisë Çlirimtare
Kombëtare (UÇK), organizatë paramilitare e rebelëve
shqiptarëve dhe policisë dhe ushtrisë së Republikës së
Maqedonisë (PUM) nisi në Tetovë më 14 mars 2001.
“Mbrëmjen e datës 23 korrik, situata në zonën pranë
Neproshtenos u përkeqësua dhe popullata maqedonase u
evakuua në fshatin fqinj Ratae. Familja ime ishte në mesin e
tyre. Ditën tjetër, babai i im, i cili ishte tejet i shqetësuar për
shtëpinë dhe pronën tonë në Neproshteno, tha: “Do të shkoj në
shtëpi. Gjithçka që kam fituar gjatë jetës është aty. Nuk i kam
bërë keq askujt dhe nuk kam arsye t’ia kem frikën askujt”.
Rreth orës 5:30 pasdite ai na telefonoi dhe tha se ishte mirë
dhe të mos shqetësoheshim. Ishte telefonata e tij e fundit. Sipas
informatave që na dhanë më vonë, babai im, Kërsto Gogovski,
u rrëmbye pasditen e datës 24 korrik 2001 në shtëpinë tonë nga
pjesëtarë me uniformë të UÇK-së. Ende nuk e dimë se çfarë i
ndodhi atij me të vërtetë atë ditë,” vazhdon Vojo Gogovski.

ZORAN ANDONOV
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Fati i maqedonasve të tjerë të rrëmbyer në korrik dhe gusht të
vitit 2001 ishte i njëjtë. Disa u rrëmbyen nga shtëpitë e tyre
apo kur ishin duke punuar në ara, në Tetovë dhe në fshatrat
rrotull. Në raste të tjera, askush nuk mund të konfirmojë se
çfarë ka ndodhur. Ata thjesht u zhdukën.
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Sipas të dhënave zyrtare shtetërore, 12 burra me origjinë
maqedonase u rrëmbyen në rajonin e Tetovës ndërmjet
korrikut dhe gushtit 2001. Mbetjet e Kërsto Gogoskit
(*1934), Vasko Mihajllovskit (*1963), Dimitrie Dimovskit
(*1941) dhe Simeon Jakimovskit (*1941) u gjetën në një varr
masiv pranë fshatit Trebosh. Fati i Andre Ristovskit (*1967),
Cvetko Mihajllovskit (*1949), Boban Jeftimovskit (*1972),
Vasko Trajçevskit (*1953), Ilko Trajçevskit (*1953), Gjoko
Sinadinovskit (*1954) Boshko Dimitrievskit (*1945) dhe
Sllavko Dimitrievskit (*1952) ende nuk dihet, edhe pse
supozohet se edhe ata u rrëmbyen dhe u vranë.
Më 13 gusht 2001, nënshkrimi i Marrëveshjes Kornizë të
Ohrit i dha fund konfliktit. Disa muaj më pas, në tetor 2001,
forcat e sigurisë maqedonase zhgroposën një varr masiv në
afërsi të fshatit Trebosh, ku besohej se gjendeshin trupat e të
pagjeturve. Kur në vendin e ngjarjes arritën ekipet mjekoligjore, ishte e qartë se ekskavatorët kishin zhgroposur trupat
për të larguar provat e krimit. Sidoqoftë, ekipet mjeko-ligjore
arritën të nxjerrin nga ai varr trupin pothuajse të paprekur të
një personi dhe mbetjet e pjesshme të tre personave.

"Po sikur, pasi
ta varrosnim,
të gjendeshin
pjesë të tjera
të trupit të tij?
Të organizonim
një tjetër
funeral? Sa
funerale duhej
të bënim: një,
dy, pesë?..."

Në laboratorin e Akademisë së Shkencave dhe Arteve të
Maqedonisë (ASHAM) u bë analiza e ADN-së së mbetjeve
për të përcaktuar identitetet e individëve të gjetur në Trebosh.
Edhe pse Instituti i Mjekësisë Ligjore kishte vërtetuar se
gjetjet ishin 99 përqind të sakta, familjet e të rrëmbyerve nuk
i pranonin rezultatet. Pastaj, mbetjet u dërguan në Bosnje e
Hercegovinë, në Institutin e Tuzllës, ku analizat e ADN-së
u konfirmuan plotësisht. Pavarësisht konfirmimit, familjet
refuzuan t’i pranonin dhe t’i varrosnin ato mbetje.
“Unë i pashë mbetjet e burrit tim Dimitrie, por vetëm 30%
e kockave të tij ishin gjetur. Pjesët e tjera të trupit mungonin.
Pra, ç’të bëja? Të bëja një funeral për disa kocka të burrit tim?
Po sikur, pasi ta varrosnim, të gjendeshin pjesë të tjera të trupit
të tij? Të organizonim një tjetër funeral? Sa funerale duhej të
bënim: një, dy, pesë? Kjo do të ishte një traumë e madhe për
familjen time dhe për mua pas gjithë asaj që i mbijetuam”,
thotë me zë të hidhur Vena Dimovska, gruaja e Dimitrie
Dimovskit, i cili u rrëmbye dhe u vra.
Familja e Vojo Gogovskit refuzoi të merrte mbetjet e Kërsto
Gogovskit për shumë vite.
“Trupi i babait tim u gjet në fund të varrit masiv në Trebosh,
kështu që kur kriminelët e zhgroposën varrin, ata nuk arritën
deri tek trupi i tij. Mirëpo për një kohë të gjatë ne nuk donim
t’i merrnim mbetjet e tij, kryesisht për shkak të nënës time. Deri
në çastet e fundit të jetës së saj, ajo besonte se burrin e kishte
gjallë dhe se një ditë ai do të rikthehej tek ajo. Ne e organizuam
funeralin e babait vitin e kaluar, pasi nëna ime vdiq”, shpjegoi
Vojo Gogoski.
Në vitin 2014, në Neproshteno u ndërtua një park memorial,
dedikuar viktimave të konfliktit të vitit 2001. 17 vjet pasi u
gjetën, mbetjet e Kërsto Gogoskit dhe Vasko Mihajllovskit u
varrosën në varrezën e fshatit Neproshteno. Ato pak kocka të
Simeon Jakimovskit dhe Dimitrie Dimoskit, të gjetura para
18 vjetësh në vitin 2001, janë në frigoriferët e Institutit të
Mjekësisë Ligjore në Shkup.
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Disa vite pas konfliktit u bënë zhgroposje pranë
Neproshtenos, por kërkimet nuk dhanë asnjë rezultat. Që
nga ajo kohë, autoritetet nuk kanë kërkuar më për trupat e 8
maqedonasve ende të pagjetur.
Familjet e të pagjeturve janë përfshirë në një betejë të gjatë me
institucionet shtetërore që të mësojnë për fatin e të dashurve
të tyre. Ata ende kërkojnë përgjigje nga policia, ushtria,
politikanët dhe zyrtarët e huaj që kanë jetuar në Maqedoni
në kohën e konfliktit, por askush nuk u jep informacion.
“Në këtë vend nuk kemi me kë të flasim. Jemi grindur, kemi
qarë dhe jemi lutur. Kemi folur me presidentin e asaj kohe,
Boris Trajkovskin dhe me asistentin e tij në atë kohë, Stevo
Pendarovskin, që tani është Presidenti këtu; kemi folur edhe
me udhëheqësit e Organizatës së Brendshme Revolucionare
Maqedonase—Partia Demokratike për Bashkimin Kombëtar
Maqedonas (VMRO-DPMNE), me Partinë Social-Demokrate

Autor: Zoran Andonov, Monument në Neprosteno

(SDSM) dhe me udhëheqësit partiakë shqiptarë, por nuk kemi
marrë asnjë përgjigje”, kujton Vena Dimovska, dukshëm e
shqetësuar.

Familjet e maqedonasve të pagjetur janë përpjekur të gjejnë
drejtësinë edhe përmes gjykatave. Ka qenë një proces i gjatë
dhe i vështirë. Goditja e parë ligjore për familjet erdhi në
vitin 2002, kur Parlamenti miratoi Ligjin për Amnisti, që
i falte luftëtarët paramilitarë shqiptarë etnikë (UÇK) që
luftuan kundër forcave të siugirsë maqedonase në vitin
2001. Goditja e dytë dhe më e rënda erdhi në korrik 2011,
pikërisht 10 vjet pas rrëmbimeve dhe vrasjeve. Parlamenti i
Maqedonisë miratoi një interpretim autentik të Nenit 1 të
Ligjit për Amnisti, duke votuar për hedhjen poshtë të katër
rasteve për krime lufte që ishin kthyer nga Haga, duke iu
dhënë kështu amnistinë udhëheqësisë dhe luftëtarëve të
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UÇK-së që akuzoheshin se kishin orkestruar dhe zbatuar rrëmbimin dhe vrasjen e 12 maqedonasve etnikë (dhe një bullgari)
në rajonin e Neproshtenos.

“

	Ne ngritëm pranë gjykatave dy padi për maqedonasit e rrëmbyer gjatë konfliktit të vitit 2001. Njëra ishte padi civile
kundër shtetit, e quajtur ‘Neproshteno’, që kërkonte zhdëmtim për rrezikim nga terrorizmi. Në vitin 2005, padia
përfundoi me urdhërin e gjykatave që shteti t’u jepte familjeve të personave të rrëmbyer shumat e duhura të kompensimit.
Po ashtu inicuam edhe procedurë penale për rastin ‘Neproshteno’ dhe për rastin e dytë ‘Udhëheqësia e UÇK-së’, me të cilat
kërkonim që palët përgjegjëse për krime lufte kundër civilëve të nxirreshin para gjyqit. Qëllimi ishte që këto raste të shkonin
në Hagë, por u kthyen në Maqedoni. Në përputhje me interpretimin autentik të Nenit 1 të Ligjit për Amnisti, Parlamenti
i Maqedonisë votoi për hedhjen poshtë të rasteve të kthyera për krime lufte dhe të gjithë pjesëtarët e UÇK-së u falën. Por le të
dihet se krimet e luftës të kryera kundër popullsisë civile asnjëherë nuk vjetërohen, që do të thotë se ky rast mund të rihapet
kurdo në të ardhmen”,
thotë avokati Vanço Sehtanski, i cili ka përfaqësuar familjet në gjykatë.

Në vitin 2005, gjykata e Tetovës i shpalli zyrtarisht të vdekur të gjithë maqedonasit e rrëmbyer gjatë konfliktit të
vitit 2001.
Nga konflikti i vitit 2001 nuk pësuan vetëm civilët maqedonas. Edhe komunitetet shqiptare etnike pësuan viktima
dhe zhdukje. Hajredin Halimi nga Shkupi, Sulltan Mehmeti nga Struga dhe Xhelil Osmani nga Gostivari ende janë
të pagjetur, ndërsa mbetjet e Ibrahim dhe Zekirija Veliut nga Shkupi dhe Islam Veliut nga Struga u gjetën në vitin
2004 në lokacione të ndryshme. Në vitin 2004 u gjet edhe trupi i një shtetasi bullgar, Radosllav Ballev.
Në fillim, familjet e shqiptarëve dhe maqedonasve të rrëmbyer punuan së bashku për të kërkuar përgjigje nga
autoritetet lidhur me fatin e të dashurve të tyre. Por për arsye ende të paqarta, këto familje e ndërprenë bashkëpunimin
e mëparshëm, ndaluan së kontaktuari me autoritetet dhe nuk janë në dispozicion për komente.
Edhe pse kanë kaluar 18 vjet, plagët e konfliktit të vitit 2001 ende nuk janë shëruar. Trupat e tetë maqedonasve të
rrëmbyer ende nuk janë gjetur dhe mbetet e paqartë se përse u vranë ata shtatë shqiptarë. Edhe maqedonasit, edhe
shqiptarët vazhdojnë të mbajnë zi për të dashurit e tyre.
Zoran Andonov është gazetar dhe korrespondent nga Tetova. Karriera e tij 30-vjeçare përfshin punën për gazetat Večer
dhe Dnevnik, për stacionet televizive Kanal 5 dhe MTV dhe aktualisht, për portalin ‘Сакам да кажам’ (‘Dua të them’), një
platformë me burim të hapur. Andonovi është edhe fotograf që ka mbajtur disa ekspozita solo dhe në grup.
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JELLENA GRUJIQ ZINDOVIQ
Në këto dhjetë vite e ca të fundit, numri përafërsisht i
personave që ende janë të pagjetur nga luftërat në ishJugosllavi ka mbetur ndërmjet 10,000 dhe 12,0001. Me
fjalë të tjera, 70% e personave që u zhdukën gjatë konfliktit
rajonal janë gjetur2, sipas të dhënave për të cilat pajtohen të
gjithaish-republikat jugosllave.
Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Pagjetur (ICMP)
është marrë me shumicën e punës për të pagjeturit pas
konflikteve në ish-Jugosllavi dhe, duke bërë këtë, ka
ndihmuar në zgjidhjen e shumicës së rasteve të të pagjeturve
që janë regjistruar ndonjëherë në historinë moderne të
botës3. Mirëpo, viteve të fundit, ndërsa numri i organizatave
ndërkombëtare (rajonale) që merren me të pagjeturit

është rritur shumë, ICMP është fokusuar më shumë tek
puna jashtë rajonit. Tani, detyra për të zgjidhur rastet e të
pagjeturve kryesisht i është lënë qeverive. (Personalisht, më
duket si skenari i një filmi horror).
Të gjitha shtetet në rajon që merren me të pagjeturit pak a
shumë flasin për të njëjtat pengesa që u zënë rrugën zgjidhjes
së rasteve. Të themi të vërtetën nuk jam në dijeni të ndonjë
konflikti të armatosur që përfundon dhe të gjitha viktimat
gjenden. Mirëpo, jemi në vitin 2019 dhe dua të besoj se
progresi i mëtejshëm është i mundur.
Problemet kryesore që janë identifikuar përfshijnë gjetjen e
varreve, identifikimin e viktimave dhe, meqë përgjegjësinë

1 Bomberger, K (2018). “ It’s Not Too Late to Find Wartime Missing Persons.” Balkan Insight. https://balkaninsight.com/
2 Bomberger, K (2018). “ It’s Not Too Late to Find Wartime Missing Persons.” Balkan Insight.
3 ICMP. “Berlin Process Poznan Meeting: Missing Persons Group Maintains Effort To Account for Those Still Missing from 1990s Conflicts in Former
Yugoslavia” ICMP Press Release, 4 Jul. 2019. https://www.icmp.int/
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e kanë marrë komisionet shtetërore, “shkëmbimi i
informacionit lidhur me vendet e interesit të përbashkët,
si dhe hulumtimi i arkivave lokale dhe ndërkombëtare për
të gjetur informacion të ri” (shih, për shembull, deklaratën
e Komisionit për Personat e Pagjetur të Qeverisë së Serbisë
të datës 7 qershor 2019). Ka fjalë për morgje në Zagreb,
Sarajevë, Tuzlla, Prishtinë dhe me siguri në Beograd, ku
trupat janë mbajtur për vite të tëra dhe për arsye të ndryshme
nuk mund të identifikohen. Kjo do të thotë se ka qindra
trupa, një numër tmerrësisht i lartë i trupave, që rrinë atje të
shtrirë, në pritje t’i marrin. Shpjegimet për moszgjidhjen e
këtyre rasteve apo për mosidentifikimin e këtyre trupave janë
të shumta: mungesa e ADN-së për krahasim është një prej
tyre. (Ka më shumë, por kjo na çon në mjekësi ligjore dhe
këtu nuk kemi hapësirë për të).
Disa vite më parë kam kërkuar shpjegime nga të gjithë
institucionet relevante në rajon, duke përdorur Ligjin për
Qasjen e Lirë në Informacion me Rëndësi për Publikun.
Sfida kryesore e përmendur nga autoritetet në pothuajse të
gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, përveç problemeve
të “zakonshme”, ishte mungesa e “kapaciteteve” dhe e
“fondeve”.
Ajo që më ka befasuar më së shumti ishte fakti se në atë
kohë kishte mbi njëqind varreza masive të piketuara në
Bosnje e Hercegovinë, për të cilat nuk kishte “para” që të
gërrmoheshin. Kroacia i kishte shenjuar më shumë kujdes të
gjitha varret (ose varrezat, sipas rastit) në territorin e vet në
përputhje me Ligjin Ndërkombëtar Humanitar dhe kishte
fotografi të të gjitha viktimave para varrimit. Megjithatë, një
sërë varrezash në Kroaci ende janë të pazhvarrosura. Mund
të vëmë bast se këto varreza që kanë mbetur të pahapura janë
me viktima të etnisë serbe. Kroacia kurrë nuk e ka fshehur
faktin se prioritet i saj që pas luftës është të hapë varret ku
gjenden kroatët e vrarë.
Këtu dalim tek një problem kyç për Serbinë, apo më mirë,
për institucionet serbe përgjegjëse për viktimat civile të
luftës. A po lufton ndonjë në Serbi që të zhvarrosen dhe të
identifikohen njerëzit që ende janë nëpër varreza masive?
Marrëdhënia e Serbisë me viktimat e veta kërkon një ese të
veçantë.
“Personi kryesor” në Serbi që është përgjegjës për të zgjidhur
rastet e të pagjeturve është Veljko Odalloviq. Ai nisi shërbimin
në Kosovë në vitin 1987 dhe ishte shefi i Provincës së Kosovës
(sikurse quhej atëherë) nga viti 1997 në 2001. Në gusht
2011, unë bëra një intervistë me të për gazetën e përjavshme
NIN, ku ai deklaroi se “shtatori do të jetë muaj shumë i

rëndësishëm për të pagjeturit”, pasi supozohej se autoritetet
po përgatisnin një hetim në lokacione të shënjestruara. Disa
muaj më vonë, asgjë e re për ne që përcillnim rajonin. U
deklarua se kishin gërrmuar çdo pjesë të tokës në fjalë dhe
se nuk kishin gjetur asgjë. Në intervistën për NIN, ai tha se
sa i takonte Serbisë, ajo i kishte adresuar të gjitha kërkesat e
Kroacisë. Në të gjitha takimet e veta me zyrtarë Kroacia ende
thotë se zgjidhja e problemit të të pagjeturve është kushti i
dytë ose i tretë për të zgjidhur çështjet ende të hapura në
marrëdhëniet me Serbinë.
Çfarë ndodhi disa vite më pas, në vitin 2012? Pasi Odalloviqi
deklaroi se gjithçka që mund të zhvarrosej në Serbi ishte
zhvarrosur, u gjet një varrezë në themelet e një shtëpie të
çuditshme. Shtëpia ishte ndërtuar direkt mbi një varrezë
masive, ku ishin më shumë se 250 trupa. Nëse më kujtohet
saktë, Odalloviqi e quajti këtë disa herë si lajm të rremë.
Shtëpia, aspak e zakonshme për zonën e Rashkës, ishte
gjysëm e përfunduar. Ishte shumë e qartë se ishte ndërtuar
për të mbuluar provat. Kërkesat nga qeveria në Prishtinë që të
shqyrtohej Rudnica në Rashkë, gjenden mbi tryezën e punës
së Odalloviqit që nga viti 2004.
Po Kroacia? Varrezat masive që ata këmbëngulin se ekzistojnë,
kryesisht rreth Osijekut dhe Vukovarit, mund të zbulohen
lehtë nëse autoritetet serbe e duan këtë. Ish-oficerë, gjeneralë
dhe ata që e dinë se ku janë, shëtisin të lirë nëpër Serbi.
Disa kanë folur para Tribunalit të Hagës si dëshmitarë të
mbrojtur, por vetëm sa kanë dhënë informacion për sistemin
e arrestimeve dhe vrasjeve, jo për varre. Autoritetet në Serbi,
sidomos “shteti i thellë” serb, e dinë shumë mirë se ku janë
dhe çfarë bëjnë ata që mund t’i gjejnë varrezat e pahapura.
Ka pak hapësirë për të hapur çështjen jashtëzakonisht të
rëndësishme për dëshmitë e regjistruara, që ushtria serbe i
ka marrë me vete nga të gjitha territoret “e humbura”. Pas
vitesh e vitesh të mohimit nga ana e Odalloviqit, ky njeri
është profesionist, ka bërë punën e tij, Presidenti i Serbisë,
Aleksandar Vuçiq, gjatë vizitës së tij në Kroaci në vitin 2018,
i ktheu regjistrat me dëshmi që ishin marrë nga qyteza e
Dvorit. Shumë qytetarë me etni serbe kanë humbur jetët në
Dvor.

J ellena Grujiq Zindoviq është themeluesja e
organizatës Kardan, që merret me kultivimin
e kulturës së kujtesës përmes artit, medias dhe
shkencës.
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“KOHË E RE”
PËR TË
PAGJETURIT
NGA
KOSOVA
MILICA KOSTIQ

Njëzetë vite pas luftës në Kosovë, mbi 1,600 njerëz ende
raportohen si të pagjetur. Prej tyre, më shumë se 1,100 janë
shqiptarë të Kosovës, rreth 450 serbë dhe mbi 100 viktima
boshnjake dhe rome. Sot, një nga pengesat kryesore për të
kuptuar fatin e tyre është mungesa e gatishmërisë politike për
të ekspozuar të vërtetën për veprimet shtetërore që çuan në
zhdukjen e mijëra civilëve.
Në mars 1999, në përpjekje për të penguar hetimin e
Tribunalit Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë (TPNJ),
udhëheqësia e Republikës së Serbisë i urdhëroi ushtrinë dhe
shërbimet e sigurisë serbe që të largonin çdo dëshmi për
krime lufte të kryera nga forcat serbe gjatë luftës në Kosovë.
Trupat u zhgroposën dhe u dërguan në Serbi në përpjekje
për të mbuluar vrasjen masive të shqiptarëve etnikë në
Kosovë. Deri më tani, operacionet për t’i gjetur këto trupa
kanë rezultuar në zbulimin e katër varrezave masive në Serbi
ku gjendeshin rreth 1,000 trupa të viktimave shqiptare të
Kosovës.
Hetimi i policisë serbe të vitit 2001 është shembulli më i qartë
se si mund të zhvillohet kërkimi për të pagjeturit në kushtet e
duhura. Brenda vetëm një muaji, në Batajnicë, Petrovo Sello
dhe pranë Liqenit Peruqac u zbuluan tre varreza masive ku
gjendeshin trupat e rreth 900 shqiptarëve të Kosovës. Që
atëherë, e vetmja varrezë masive tjetër që është zbuluar në
Serbi është ajo në Rudnicë, pranë Rashkës, e zbuluar në vitin
2010. Këtu u gjetën mbetjet njerëzore të pak më shumë se
50 personave.
Përse ishte aq efektiv hetimi i vitit 2001? Sepse, faktikisht,
pati vullnet politik për të gërrmuar në të kaluarën. Gjatë
hetimit, grupi punues i ngritur nga Ministria e Punëve
të Brendshme të Serbisë mori në pyetje njerëzit e duhur –
brenda radhëve të veta. Deklaratat nga policët e përfshirë në
lëvizjen e trupave treguan se atyre iu bënë pyetjet e duhura,
të cilave ata iu përgjigjën me ndershmëri, duke qenë të
vetëdijshëm se kishte ardhur një “kohë e re”. Në bazë të
rezultateve të hetimit, tani ne e dimë se kush i përgatiti trupat
për transport, kush i transportoi, kush i pranoi, kush i (ri)
varrosi dhe, më e rëndësishmja, kush ishte përgjegjës për këtë
operacion.
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Autor: Kossev

“Koha e re” tani ka kaluar.
Elitat politike dhe ushtarake të kohës së luftës në vitet 90-të,
përfshirë kriminelët e luftës përgjegjës për vrasjen e civilëve
shqiptarë të Kosovës dhe fshehjen e trupave të tyre në varreza
masive tani janë rikthyer në poste publike. Media kryesore
është nën kontrollin e tyre dhe sot, për shembull, ata u
referohen varrezave masive në Batajnicë si “të supozuara”.
Zhvarrosja e varrezave masive në Rudnicë ilustron politikën
e sotme, “kohën e re” më të fundit. Kur u zbuluan varrezat
masive (në bazë të informacionit nga EULEX dhe jo të
organeve të veta hetimore), zyrtarët serbë zhvarrosën trupat,
i identifikuan dhe ua dërguan familjeve, pa hapur hetim
se kush ishte përgjegjës për vdekjen dhe varrimin e tyre.
Atëherë, Fondi për të Drejtën Humanitare (FDH) konstatoi
se viktimat e gjetura në Rudnisë ishin vrarë në katër krime të
ndryshme në rajonin e Drenicës. FDH-ja, gjithashtu, gjeti
se në kohën e krimeve, rajoni kontrollohej nga Brigada e 37të e Ushtrisë, nën komandën e Ljubisha Dikoviqit, Shefi i
Shtabit të Përgjithshëm të Ushtrisë së Serbisë në kohën kur u
zbulua varreza masive. E gjithë “struktura” – politikanët në
pushtet, përfshirë presidentin e asaj kohe, ushtria, prokuroria
për krimet e luftës dhe media – mbajtën anën e Dikoviqit.

me “sanitizimin e terrenit” dhe jo për ndjekjen penale të
përgjegjësve për krime lufte.
Rreth 450 serbë nga Kosova që janë të pagjetur përfaqësojnë
dëmet anësore nga policia e shtetit serb, që i jep prioritet
mbrojtjes së individëve dhe strukturave shtetërore përgjegjëse
për krimet e luftës kundrejt drejtësisë për viktima, përfshirë
edhe për viktimat serbe. Pasojë e konfliktit ndërkufitar në
ish-Jugosllavi është arritja e suksesit të kufizuar në kërkimin
për të pagjeturit, që kërkon bashkëpunim ndërmjet vendeve
si informacion dhe vetë viktimave që gjenden në territore
të ndryshme. Kështu, një shtet si Serbia, që nuk është e
interesuar të gjejë viktimat e të tjerëve nuk mund të presë
reciprocitet kur të kërkojë të vetët.

“KOHË
E RE”

Ka shumë të ngjarë që së paku disa nga 1,000 të pagjeturit
viktima shqiptarë të Kosovës të jenë nëpër varreza masive
të pazbuluara në Serbi. Për më tepër, mund të supozojmë
se këto varreza të fshehta janë brenda ose pranë hapësirave
ushtarake dhe policore, sikurse ka qenë rasti me shumicën e
varrezave masive të gjetura deri tani. Megjithatë, autoritetet
shtetërore sistematikisht kanë bllokuar përpjekjet për t’i
gjetur këto viktima, kryesisht duke u mohuar qasjen në
arkivat ushtarake dhe policore, ku ka informacion lidhur

Është e qartë se nuk do të shohim progres në kërkimin për
viktimat e pagjetura ende, as për shqiptarët e Kosovës apo
serbët, derisa nuk do të ketë vullnet politik për këtë. Nëse
kjo ndodh ndonjëherë – nëse shohim ndonjë hetim të
përkushtuar për kërkimin e trupave dhe për të zbuluar varreza
të reja masive – kjo do të jetë një shenjë e qartë se Serbia
e ka reformuar ushtrinë, policinë, strukturat gjyqësore dhe
politike dhe kështu është e gatshme t’i bashkohet Bashkimit
Evropian. Deri atëherë, ne do të vazhdojmë të shohim në
televizion pritjet e ngrohta për kriminelët e luftës që kthehen
nga Haga, të vetë atyre njerëzve që kanë vrarë civilë shqiptarë
të Kosovës dhe i kanë larguar trupat e tyre nga Kosova në
Serbi.

Milica Kostiq është ish-drejtoresha e programit ligjor të Fondit
për të Drejtën Humanitare. Aktualisht, ajo është drejtoreshë
e programit për drejtësi tranzicionale pranë Koalicionit
Ndërkombëtar të Vendeve të Ndërgjegjes.
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LAJME DHE RISI
KOSOVË
Marshi për të pagjeturit “Edhe sa vite duhet të presim?”,
30 gusht 2019, Prishtinë
Në Ditën e të Pagjeturve, Iniciativa Rinore për të Drejtat
e Njeriut në Kosovë (YIHR KS) organizoi një marshim
publik protestues nëpër qendrën e Prishtinës. Duke u nisur
nga monumenti ‘Newborn’, që aktivistët e kishin mbuluar
me copë të zezë, protestuesit marshuan drejt ndërtesës së
Qeverisë së Kosovës, secili duke mbajtur pankartë me emrin
e një të pagjeturi, duke kërkuar të dinë “edhe sa vite duhet të
presim?”. Marshi i bëri thirrje Qeverisë së Kosovës të tregonte
përkushtimin e vet ndaj të pagjeturve dhe për ta vendosur
këtë temë në krye të agjendës së tyre për bisedimet dypalëshe.
Imazhi: Soraja Zagiq, Vizitorët eksplorojnë ekspozitën "Paqja me
fytyrën e gruas" në Banja Lluka

MAQEDONIA E VERIUT
Festivali Ndërkombëtar i Kinematografisë Filmike
“Manaki Brothers”, 14 - 21 shtator 2019, Bitola
Në vitin 2019, Festivali Ndërkombëtar i Kinematografisë
Filmike “Manaki Brothers” festoi 40-vjetorin e vet. Festivali i
parë dhe më i vjetri në botë për kinematografët u themelua në
vitin 1979 për nder të vëllezërve Yanaki dhe Milton Manaki,
kinematografët e parë nga Ballkani. Festivali zhvillohet çdo
vit në vendlindjen e vëllezërve në Bitola, Maqedoni e Veriut.
BOSNJE E HERCEGOVINA (BEH)
Ekspozita “Paqja me fytyrën e gruas”, 3 – 31 korrik 2019,
Banja Lluka
“Paqja me fytyrën e gruas”/ “Mir sa ženskim licem” u hap në
korrik 2019 në Qendrën Rinore të Banja Llukës. Më vonë
ajo udhëtoi për në Tuzlla dhe ka plane që ekspozita të shfaqet
edhe në qytete të tjera në BeH. Ky bashkëpunim ndërmjet
lëvizjes për paqe Mir sa ženskim licem dhe forumZFD BeH
synon të integrojë këndvështrimin e grave në proceset e
ballafaqimit me të kaluarën dhe ndërtimit të paqes në BeH.
Njëzetë gra të të gjitha moshave, nga të gjitha shtresat e jetës
dhe pjesë të BeH-së u përzgjodhën të ndajnë rrëfimet e tyre
gjatë dhe pas luftës: gra që i mbijetuan dhunimit, dhunës
familjare, që humbën pjesëtarë të familjeve, që shpëtuan
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fqinjë dhe të panjohur dhe aktiviste që udhëhoqën fushata
për të luftuar për solidaritet dhe barazi. Kjo sjell zërin e
rëndësishëm të gruas në narrativat e luftës dhe paqes në BeH,
që janë të dominuara nga burrat dhe etnocentrike. Katalogun
e ekspozitës mund ta shkarkoni nga: www.dwp-balkan.org
ose me kodin QR:

Programi “Ballafaqimi me të kaluarën” në Festivalin
e Filmit në Sarajevë (BmK FFS), 17 – 20 gusht 2019,
Sarajevë
Programi i ballafaqimit me të kaluarën në FFS synon të hapë
diskutime të çiltra rreth konfliktit në ish-Jugosllavi dhe të
kaluarës së afërt të dhimbshme, si parakusht për trajtimin
e çështjeve që sot rrjedhin nga luftërat dhe vazhdojnë të
ngarkojnë shoqëritë tona. forumZFD BeH ka punuar për
disa vite me programin e BmK të FFS-së dhe në vitin 2019
ftoi partnerët nga “Sfido Historinë”, nga Muzeu i Fëmijërisë
në Luftë dhe Kolegji i Botës së Bashkuar në Mostar (KBB
Mostar) që të përkrahinin pesë (5) ish-studentë të “Sfido
Historinë” që të merrnin pjesë në programin e BmK të
FFS-së. Pjesëmarrësit shkruan reflektimet e tyre lidhur
me përvojën nga programi dhe këto i ndanë në uebfaqen e
forumZFD ballafaqimi me të kaluarën: www.dwp-balkan.
org.
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Balkan.Perspectives është revistë rajonale që fokusohet tek ballafaqimi me të
kaluarën në Ballkanin Perëndimor. Revista botohet nga Forumi i Shërbimit Civil
Paqësor - Forum Ziviler Friedensdienst/Forum Civil Peace Service (forumZFD)
në katër (4) gjuhë dhe është bashkëpunim ndërmjet Bosnje e Hercegovinës,
Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Serbisë. Revista ofron hapësirë për
shumëllojshmëri të këndvështrimeve lidhur me ballafaqimin me të kaluarën
nga i gjithë rajoni. Duke sjellë një sërë pikëpamjesh, ne synojmë të sfidojmë
stereotipet dhe narrativat etnocentrike, të inkurajojmë mendimin kritik dhe
debatin më të gjerë për këto tema, si dhe të fuqizojmë qasjet konstruktive ndaj
ballafaqimit me ngjarjet e të kaluarës së afërme.
forumZFD punon me aktorë lokalë për të mbështetur diskursin e ndjeshëm
të konfliktit lidhur me çështje që kanë të bëjnë me të kaluarën e afërt. Balkan.
Perspectives dhe uebfaqja rajonale e forumZFD për ballafaqimin me të
kaluarën (www.dwp-balkan.org) janë që të dyja platforma ku aktorët lokalë
mund të paraqesin aktivitetet e tyre dhe të vënë në dukje qasje alternative ndaj
memorializimit.
forumZFD është organizatë e njohur nga Shërbimi Civil për Paqe i Gjermanisë,
e themeluar në vitin 1996. Forumi trajnon ekspertë ndërkombëtarë dhe lokalë
për paqe që të punojnë në rajone ku ka patur apo ka konflikt bashkërisht me
partnerët lokalë për të promovuar bashkëekzistencën paqësore dhe zgjidhjen
jo të dhunshme të konflikteve. Programi i Ballkanit Perëndimor fokusohet
tek ballafaqimi me të kaluarën, tek kultura e kujtesës dhe tek krijimi i dialogut
ndërmjet palëve kundërshtare. Programi përfshin edukimin për paqe, mbështet
shoqërinë civile, rrit kapacitetet e medias përveç aktiviteteve të tjera që
promovojnë diskurs më të gjerë publik mbi të kaluarën e afërt.
Në Ballkanin Perëndimor, partneri strategjik i forumZFD është Pax Christi i
Dioqezës së Ahenit në Gjermani. Programi financohet nga Ministria Federale
për Bashkëpunim dhe Zhvillim Ekonomik e Gjermanisë.

MOHIM I PËRGJEGJËSISË
Balkan.Perspectives është krijuar si një platformë rajonale për debate
konstruktive mbi ballafaqimin me të kaluarën. Pikëpamjet e shprehura në
këtë revistë janë ato të kontribuesve përkatës dhe nuk pasqyrojnë pikëpamjet
e forumZFD, redaktorit apo partnerëve të tij. Botuesit i kanë kontrolluar me
kujdes lidhjet e internetit të promovuara në këtë revistë, por ata nuk mund të
mbahen përgjegjës për përmbajtjen e faqeve të jashtme të internetit.
Kopjimi dhe rishpërndarja e këtij materiali, qoftë në formë të shtypur apo
elektronike është i pranueshëm, por vetëm nëse teksti nuk ndryshohet dhe
nëse përfshihen citimet e duhura. Për këtë nuk kërkohet pagesë.
Për versionin online dhe më shumë artikuj lidhur me ballafaqimin me të
kaluarën, vizitoni uebfaqen tonë: www.dwp-balkan.org!

Forumi i Shërbimit Civil Paqësor |
Forum Ziviler Friedensdienst e. V. (forumZFD)
Për më shumë artikuj dhe
informacion lidhur me tematikën e
ballafaqimit me të kaluarën, vizitoni
uebfaqen tonë:
www.dwp-balkan.org

Zyra në Kosovë:
Sejdi Kryeziu 16 - Pejton
10000 Prishtinë

Zyra në Bosnje dhe Hercegovinë:
Rr. Branilaca Sarajeva 19 B
71000 Sarajeva

Zyra në Serbi:
Resavska 16a
11000 Beograd

Zyra në Maqedoni:
Rr. Naum Naumovski Borche 88a
1000 Shkup

