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EDITORIALI

Kanë kaluar njëzet vjet që nga përfundimi i luftërave në 
Ballkanin Perëndimor. 
Si një rajon i larmishëm, kompleks dhe me kulturë e histori të 
pasur, këtu ka shumë gjëra për t’u çmuar. 
Mirëpo kur është fjala për memorializimin e së kaluarës  së 
afërt të militarizuar, hapësira është e kufizuar.
Ky është një rajon i ndarë dhe i bashkuar nga identiteti. Jashtë 
Ballkanit ekziston ndjesia e të qenurit “ballkanas”, ndërsa 
brenda, ka ndasi dhe përleshje për “identitet”. 
Çfarë roli luajnë shtetet këtu? A i besojmë shtetit që ta krijojë 
identitetin kombëtar përmes memorialeve? Si ta ndërtojmë 
identitetin kombëtar në një rajon me kaq larmi etnike, pa 
shkaktuar ndasi?    

***

Shpërbërja e Jugosllavisë solli ndryshimin e “kapitalit 
simbolik” në Serbi dhe në Bosnje e Hercegovinë, ku 
memorialet nuk i përkujtojnë më viktimat e fashizmit dhe 
nuk e lartësojnë më Revolucionin. Monumentet e reja u 
referohen drejtpërsëdrejti një të “kaluare të armatosur”. 
Një ligj i ri në Serbi ndalon çdo monument që kërcënon 
sovranitetin, integritetin territorial, totalitetin dhe pavarësinë 
e lirinë e Republikës së Serbisë. 
Në Bosnje e Hercegovinë, shumë monumente i përmbahen 
narrativës monoetnike ose fetare dhe kujtesa ndërtohet rreth 
kësaj narrative. Po ashtu, shtrohet pyetja se a është komuniteti 
në gjendje të përballet publikisht me “fajin” e vet, kur nisma e 
kohëve të fundit për të caktuar një ditë zyrtare përkujtore që 
njeh vuajtjen e grave gjatë luftës së fundit nuk u miratua?
Maqedonia e Veriut e përjetoi memorializimin në një tjetër 

nivel përmes projektit Shkupi 2014, ku shoqëria u detyrua të 
“kremtojë” dhe të identifikohet me heronj përgjithësisht të 
panjohur nga një e kaluar “e antikizuar” (dhe kështu iu dha 
emërtimi krejtësisht i veti “antikizim”). Tani ka grupe që po 
përpiqen të rikthejnë atë çka e shohin si identitetin autentik 
të qytetit. 
Çfarë të bëjmë kur memorializimi haptazi manipulohet me 
fakte të rëndomta? A e pranon dhe inkurajon kjo amnezinë 
kolektive?  
Përfaqësimi publik i grave në Kosovë është i kufizuar, me 
përjashtim të përkujtimit të shenjtoreve dhe viktimave. 
Kjo hapësirë për “heronjtë” dhe luftëtarët, a është rezervuar 
vetëm për burrat? A mos është pamja e re që mori këto ditë 
monumenti ikonik i Prishtinës, “Newborn”, përmes një 
instalacioni interaktiv me 99 fytyrat e grave kosovare, një 
përpjekje për të rishkruar narrativën rreth grave në Kosovë?
Ndërkohë, familjet e të pagjeturve po ndërmarrin privatisht 
masa për të nxjerrë në hapësirën publike historitë personale të 
të dashurve të tyre, duke iu dhënë zë, fytyrë dhe duke mos i 
lejuar të jenë vetëm një shifër apo që kujtimi për ta të shuhet 
në harresë. 

***

Kur kujtimet janë të ndara, edhe shoqëritë janë të ndara. 
Çfarë mund të bëhet publikisht për ta zgjeruar të kuptuarin 
që kemi për të kaluarën e afërme dhe për të lëvizur drejt 
gjithëpërfshirjes dhe pajtimit? Si mund të na ndihmojë 
memorializimi për ta arritur këtë?
Cila është alternativa – dhe a është ajo një alternativë me të 
cilën jemi të gatshëm të përballemi? 

Numri: 11

Të dashur Lexues, 

Autorë nga i gjithë rajoni kanë dhënë mendimet e tyre për memorializimin 
për numrin e 11 të Balkan.Perspectives.

Përmes paraqitjes së perspektivave të ndryshme rreth temave që kanë të 
bëjnë me Ballafaqimin me të Kaluarën, ne synojmë të nxisim debat dhe të 

menduarin kritik. Si gjithnjë, i mirëpresim komentet tuaja. 

Vanessa Robinson-Conlon  
Kryeredaktore
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MAQEDONI E VERIUT

Vështrimi në të kaluarën na ndihmon të nxjerrim në pah ndjenjat 
pozitive ose negative, varësisht se cilat kujtime përpiqemi të 
sjellim ndër mend. Të mira apo të këqija, ato janë pjesë e jona 
dhe pjesë e të nxënit tonë. Për shoqërinë tonë, historia luan rol të 
rëndësishëm në ndërtimin e identitetit tonë dhe të marrëdhënieve 
me bashkëqytetarët. Festimi i së kaluarës mund t’i bashkojë njerëzit 
dhe t’u japë diçka që e presin me padurim. Por edhe mund t’i 
ndajë, sikurse ndodhi në ngjarjen Shkup 2014.  Ky përfaqësim 
me monumente të personaliteteve historike dhe ndërlidhja me 
lashtësinë përmes përzgjedhjes së heronjve kombëtarë ka nxitur 
shumë pakënaqësi ndëretnike dhe përveç kësaj, e ka zhvendosur 
fokusin nga e kaluara jugosllave drejt asaj të “lashtë” duke 
përkeqësuar marrëdhëniet me Greqinë.  Materializimi i Shkup 
2014 është shembull se si elita politike përdor monumentet për të 
legjitimuar autoritetin duke u lidhur me një të kaluar të glorifikuar 
dhe mitologjike. N.R. (27)

Piktura, skulptura, muzika, letërsia dhe artet e tjera shumë shpesh 
konsiderohen si magazina të kujtesës kolektive të shoqërisë. Arti 
ruan atë që dokumentet historike, me “faktet” e tyre, nuk munden 
dhe është dëshmi emocionale e një vendi, kohe apo mënyre jetese. 
Të ushqesh kujtimet në këtë mënyrë ruan komunikimin me kohëra 
të tjera dhe hedh themelet për të ardhmen, qofshin ato piktura, 
tinguj ose rrëfime. I mirë apo i keq, memorializimi është heshturazi 
i pranishëm në çdo sferë të ekzistencës. Prandaj ne duhet të synojmë 
për perspektivën e duhur dhe të nxjerrim diçka prej saj. Ne mund 
të mësojmë, mund të gjykojmë nëse është i arsyetuar, por në sfond, 
memorializimi na çon përpara si shoqëri. A.H. (28)

Kur mendojmë për historinë tonë, ne rikujtojmë historinë tonë 
të fundit. Kujtimet e stërgjyshërve tanë na vijnë në mendje, duke 
përkufizuar se si e shohim të kaluarën e shoqërisë tonë, . Kjo 
pastaj përkufizon një tjetër aspekt se si e shohim historinë tonë 
ku ruajmë përvoja dhe emocione të përbashkëta në formë më të 
përgjithësuar. Në këtë mënyrë krijohet identiteti i përbashkët, që 
qytetarët e përdorin për të ndërtuar të tashmen, që më pas bëhet 
e shkuara. Maqedonia e Veriut është vend i pasuruar me përvoja 
nga kultura, kombësi dhe fe të ndryshme. Kryeqyteti, Shkupi, ka 
qenë dhe është në qendër të këtyre dallimeve, mirëpo në vitet e 
fundit, përmes projektit Shkupi 2014, qyteti është shndërruar në 
terren ndasish për shkak të interpretimeve politike të identitetit 

tonë të përbashkët shumëkulturor. Kjo ka çuar në krijimin e një 
estetike të pandërlidhur, të shenjuar nga historia në arkitekturën e 
tij, me qëllim fshirjen e disa kujtimeve shoqërore në mënyrë që të 
krijohet një kontekst i ri historik, që kryesisht mbështet agjendën 
politike nacionaliste unilaterale. Në vend se të krijohet për brezat 
e ardhshëm dhe të ndërtohet mbi një të kaluar dhe të tashme të 
përbashkët shumëkulturore, në kuptim bashkëkohor, Shkupi ka 
qenë dëshmitar i ndryshimeve që flasin për një të kaluar të panjohur 
dhe krijojnë konfuzion për shumëllojshmërinë e vërtetë të së 
kaluarës kulturore dhe identitetit të tij. B.F. (26)

BOSNJA DHE HERCEGOVINA

Roli i memorializimit është të parandalojë konfliktet e reja. Kujtesa 
duhet të jetë paralajmërim që na ndihmon si të zgjidhim konfliktin. 
Prandaj, procesi i memorializimit duhet të dizajnohet me kujdes 
që të shërbejë si mesazh për brezin e ri dhe jo të krijojë konflikte të 
reja. S.M. (29)

Monumentet dhe kujtesa duhet të shërbejnë për t’u siguruar se e 
keqja që na ndodhi gjatë luftës në Bosnje e Hercegovinë të mos 
ndodhë më. Ne duhet të kujtojmë, por edhe duhet të jetojmë për 
një të ardhme më të mirë. Ne (rinia) duhet të përfshihemi më 
shumë në procesin e ballafaqimit me të kaluarën dhe në kulturën 
e kujtesës që procesi të zhvillohet në mënyrë pozitive. Memorialet 
nuk duhen ndërtuar për të krijuar konflikte të reja. A.D. (33) 

Mendoj se memorializimi në një shoqëri të pasluftës është i 
rëndësishëm për të dhënë një mesazh për brezat e ardhshëm dhe në 
të njëjtën kohë për t’i paralajmëruar ata si shoqëri.  Kujtesa është e 
rëndësishme për brezat e ardhshëm për sa kohë i bën njerëz më të 
mirë dhe më të kujdesshëm. S.R. (40)

Për mua, memorializimi aktualisht në vendin tonë përfaqëson 
vazhdimësi të luftës pa armë, por me monumente. Të tri palët 
ngrenë monumentet sipas mënyrës së vet dhe ata merren vetëm 
me viktimat dhe me vuajtjet e tyre, duke i shpërfillur viktimat e 
të tjerëve. Kjo është e trishtë. Në disa qytete, disa monumente nuk 
lejohen, si rasti me nismën për të ngritur monumentin e fëmijëve 

 
CILI ËSHTË ROLI I 
MEMORIALIZIMIT 
KËTU?
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të vrarë në Prijedor. Nëse nuk mund t’i kushtojmë një monument 
fëmijëve të vrarë, duhet të pyesim veten se cilat vlera po kultivojmë 
si shoqëri dhe çfarë njerëzish jemi. A.C. (38)

SERBIA

Sa herë mendojmë për memorialet, duhet të mendojmë për brezat 
e ardhshëm. Kujtesa e atyre që ishin dëshmitarë të krimeve, shumë 
shpesh gjen prehje në monumentet që kemi ngritur, që nuk i kemi 
ngritur apo që do t’i ngremë. Hapësira për memoriale shërben për 
t’u dhënë të mbijetuarve të vuajtjeve një hapësirë të ligjshme ku 
trishtimi dhe dhimbja nuk duan shpjegim, as legjitimizim, por 
ndahen bashkë me ata që i ndjejnë. Memorialet janë dhe për ata 
që do të mbesin pas nesh, në kohërat kur historia do të hedhë një 
shtresë të re që ne, dëshmitarët, nuk mund ta kuptojmë, sepse vjen 
nga e ardhmja. “Selfie”-t poshtëruese në Aushvic janë bërë temë 
debati të nxehtë. A janë poshtëruese? Janë për ne, që kemi lindur 
në mijëvjeçarin e kaluar. Mirëpo unë mendoj se është e nevojshme 
të kuptojmë gjuhën dhe mënyrën e të kuptuarit që kanë ata, të 
cilëve ne po ua lëmë monumentet si kujtesë, pasi mesazhin duhet 
ta transmetojmë në gjuhën e tyre. Është tragjike të nënvlerësosh 
këtë gjuhë “të re”, sepse që mesazhi të ketë jetëgjatësi ai duhet të 
flasë në gjuhën e së ardhmes. Mesazhin duhet t’ia përcjellim brezit 
të “selfie”-ve, që do të trashëgojnë historinë tonë, ndaj nevojitet që 
memorialet të flasin gjuhën e tyre. J.G. (48)

Po të jetonim në një shtet modern dhe demokratik, që është 
ballafaquar me luftën e kaluar, memorializimi do të ishte diçka 
krejtësisht normale. Ngritja e monumenteve për të GJITHË 
viktimat e luftërave të viteve ‘90-të nuk do të ishte temë diskutimi. 
Mirëpo, duke qenë se kryesisht, Serbia është vend jotolerant, 
jodemokratik dhe i paditur, të kesh, për shembull, një qendër 
memoriale në Batajnicë, ku u gjet një nga varrezat masive me 
trupa të civilëve shqiptarë nga Kosova, fatkeqësisht është diçka e 
paimagjinueshme. Rruga nga jemi nisur dhe nëse kjo garniturë 

udhëheqësish mbetet, mund të presim në të ardhmen që në qendër 
të Beogradit të ngrihet monumenti i kriminelit më të madh nga 
ky rajon, Sllobodan Millosheviqit, në vend të monumentit për 
viktimat e regjimit të tij monstruoz. H.Ç. (38)

Roli i memorialeve në shoqëri është të shërbejnë si përkujtimi 
kryesor i asaj që kanë bërë strukturat politike, ngjarjet ku kanë marrë 
pjesë dhe kush ishin viktimat. Qëllimi kryesor i memorializimit 
është t’i përkujtojë publikut të mos i përsërisë më ato. Shembulli më 
i mirë është Gjermania, ku qendrat memoriale dhe monumentet 
kushtuar viktimave të regjimit nazist gjenden pothuajse në çdo 
kënd. Kjo nuk ndodh në rajonin tonë. Këtu ndërtohen ekskluzivisht 
për viktimat “e veta”. Për dallim nga Gjermania, politikanët serbë 
e anashkalojnë ngritjen e memorialeve për viktimat e regjimit të 
Millosheviqit gjatë viteve ‘90-të dhe kështu ata legjitimojnë krimet 
e reja që do të bëhen në emër të shtetit. S.P. (49)

KOSOVA

Ne kujtojmë vetëm “heronjtë” nga dy grupet etnike kryesore – 
shqiptarët dhe serbët. Ne, shumica shqiptare e Kosovës promovojmë 
dhe glorifikojmë shqiptarët etnikë, që është e kuptueshme, pasi ata 
ishin grupi më i përndjekur në Kosovë gjatë luftës. Mirëpo ashtu si 
i qasemi sot nuk është në rregull. Ende jemi të lidhur pas figurave 
si Adem Jashari dhe Hashim Thaçi për shkak të kontributit gjatë 
luftës, por shumë prej tyre tani janë në qeveri, përfshirë presidentin 
dhe po e rrjepin vendin. Ka mungesë totale të kohezionit kur është 
fjala për memorializimin e luftës. Në Mitrovicën e Veriut dhe në 
Graçanicë, serbët festojnë për “heronjtë” e tyre. Në sytë e tyre, serbët 
i vranë terroristët shqiptarë. Po këndvështrimi i komunitetit rom? 
Ne kurrë nuk flasim për këndvështrimin e tyre. Ne përqendrohemi 
vetëm tek dy grupe dhe nuk e kemi pranuar se ka patur edhe grupe 
të tjera. Këtu nuk ka universalitet të kujtesës. R.N. (23)  

Në Kosovë, ideja e kujtimit të së kaluarës është nxitur nga politika 
me përfshirje aktive të komunitetit etnik shumicë dhe me pak 
“nxitje” nga jashtë. Ngaqë po e anashkalojmë procesin e ballafaqimit 
me të kaluarën, është sfiduese të ndjellësh procesin e thënies së të 
vërtetës përmes memorialeve që pashmangshmërisht duhet të çojnë 
drejt pajtimit, por që përkundrazi, përmes politikave kombëtare, 
aktivistëve dhe komunitetit ndërkombëtar po lejohen të përdoren 
si mjet për të deklaruar heronj etnikë, duke shpërfillur faktin se 
kurrë nuk jemi ballafaquar me të kaluarën në mënyrën e duhur. 
Memorialet e pas-konfliktit duhet t’i dërgojnë publikut mesazhin 
se viktimat nga cilado anë nuk mund dhe nuk duhet të harrohen. 
Ato duhet të shërbejnë si rikujtim për të gjithë që të mos përsërisim 
tmerret e së kaluarës. Kam frikë se kjo nuk po ndodh në Kosovë. 
I.B. (35)

Memorializimi është kyç për drejtësinë, pajtimin, të vërtetën, 
reparacionet dhe pranimin e së kaluarës. Është procesi i krijimit 
të kujtesës publike dhe kolektive përmes memorialeve si: vende 
historike, monumente dhe muze; disa projekte të artit publik ose 
projekteve konceptuale artistike dhe ngjarjeve ose performancave 
përkujtimore. Memorializimi manifestohet përmes paraqitjes 
së shfaqur publikisht apo veprimeve përkujtimore për ngjarje 
të së kaluarës për të pranuar publikisht ngjarje ose persona. Që 
memorializimi të ketë ndikim pozitiv në shoqëritë e përçara, ai 
duhet t’i përkushtohet veçanërisht angazhimit demokratik përmes 
programeve që nxisin dialogun historik dhe që ofrojnë mundësi për 
përfshirje të publikut. K.K. (34)
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Arkitektura e memorialeve të pasluftës në Ballkan 

mund të përshkruhet si kujtesë selektive në 

formë materiale: ajo kryesisht pasqyron 

perspektivën mono-kombëtare të ngjarjes 

që memorizon që është agjenti aktiv për 

thellimin e ndasive dhe ngecjen e procesit 

të pajtimit. Deri në vitin 2016 ka patur 

2,100 memoriale të regjistruara për viktimat 

civile ose ushtarët nga lufta e fundit në Bosnje e 

Hercegovinë (BeH), të arkivuar në Regjistrin Qendror 

të Memorialeve.1 Nga këta monumente, vetëm 2.85 përqind 

u kushtohen vuajtjeve me të cilat janë përballur komunitetet e 

ndryshme etnike dhe fetare, që nënkupton se shumica dërrmuese 

i paraqesin ngjarjet gabimisht, duke patur parasysh se viktimat 

u përkasin grupeve të ndryshme etnike dhe fetare. Trivializimi 

i së kaluarës, me qëllim të formësimit të kujtesës kolektive në 

përputhje me linjën e partive politike në qeveri është proces i cili 

në njëzetë vitet e fundit ka kufizuar lirinë e kujtesës dhe ka krijuar 

për brezat e pasluftës përkujtime të rrejshme të dorës së dytë bazë 

të nacionalizmit etno-fetar dhe që karakterizohen nga një rënie e 

përgjithshme e nivelit kulturor dhe të vlerave si dhe të standardeve 

intelektuale dhe profesionale.2 Lidhja ndërmjet kësaj rënieje dhe 

rritjes së etno-nacionalizmit është e dukshme në hapësira publike, 

sidomos interesante në sferën artistike për shkak të pranisë së 

pashmangshme publike dhe formave të ndryshme të manipulimi 

pamor masiv që me kalimin e kohës është normalizuar.

Arkitektura e memorialeve ekziston në formën e memorialeve, 

muzeve, skulpturës, shadërvanëve, burimeve, urave, galerive – 

këto “bartëse” të kujtesës kolektive që mund të jenë komplekse 

madhështore ose pllaka mermeri të vogla anës rrugës. Ajo 

iu ndihmon komuniteteve të komunikojnë me të kaluarën 

dhe arkitektit dhe artistëve pamorë u besohet ta formësojnë 

komunikimin asisoji që të sensibilizojnë dhe pasqyrojnë shpresën 

1 Memorials in numbers: BiH. http://www.memorijali.org/novosti.html
2 Lovrenović, I., Jergović, M., Bosnia and Herzegovina – the future of unfinished war, 2010
3 Benjamin, W., Theses on the Philosophy of History, 1942

për njerëzim të mirëinformuar në të ardhmen. 

Arkitektura e kujtesës shenjon, feston ose 

përkujton ngjarje historike dhe ata që kanë 

marrë pjesë dhe, si çdo dokument tjetër i 

qytetërimit, mbeten përherë – pavarësisht 

qël l imit  – memoria l  i  barbar isë3,  që 

shpalos fitoren, humbjen ose përjetimin e 

vetëm njërës palë. Kështu, estetika e këtyre 

objekteve merr vlerë lidhur me rëndësinë e tyre të 

pashmangshme simbolike. Shumica e monumenteve të 

pasluftës në BeH kanë motive pamore nga simbolizmi fetar dhe 

etno-kombëtar. Identitetet kolektive të përkatësisë fetare, etnike, 

kombëtare dhe kulturore pothuajse materializohen njëjtë në 

monumente dhe shpesh objekte të arkitekturës së memorialeve 

mishërojnë simbole të tri feve kryesore të BeH, ndonjëherë në 

atë shkallë, proporcion dhe materializim që përdoren si mjet 

për ta përcjellë mesazhin me më shumë vizibilitet, duke patur 

parasysh jo vetëm kontekstin hapësinor, por edhe shoqëror. Këto 

monumente nuk karakterizohen nga finesa e të shprehurit, dizajni 

bashkëkohor apo tipare që nxisin pasqyrim dhe emancipim, por 

përfaqësojnë direkt etno-kulturat dominuese. Kjo rënie e kriterit 

(estetik) mundësohet nga inercia e bashkësisë akademike dhe rënia 

e standardeve profesionale, si dhe joproduktiviteti i brezave më 

të rinj të arsimuar në një sistem të brumosur me të njëjtin etno-

nacionalizëm që mishërohet në monumentet e sotme. I vetmi kriter 

për ndërtimin e monumenteve është mesazhi i fuqishëm politik 

dhe ata që i porosisin janë struktura politike që kanë mesazh për ta 

përcjellë. Kështu, shohim një lidhje të qartë dhe në kohë të duhur: 

tendera, plane dhe biseda për memoriale të reja që intensifikohen 

para zgjedhjeve.

Ka shumë shembuj të problemeve me arkitekturën e memorialeve; 

më kryesori është cilësia e ulët estetike dhe objektivi i qartë politik 

që thellon më tej homogjenizimin etno-fetar. Të tjerë kanë paraqitje 

NDËRTIMI I KUJTESËS
ENA KUKIQ
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Ena (Kukić) Kukiqi (lindur në vitin 1990) është arkitekte dhe është në vitin e dytë të studimeve të doktoraturës për Arkitekturën e Memorialeve 
pranë Institute of Design and Building Typology në Grac. Ajo ka përfunduar arsimin formal në qytetin e lindjes në Sarajevë, si dhe në Barcelonë 
dhe Grac. Bashkë me partnerin e vet Dinko (Jelečević) Jelleviq, ajo ka fituar në vitin 2018 çmimin Collegium Artisticum për të rinjtë më të mirë 
dhe në vitin 2019 çmimin Ideja më e Mirë. Puna e tyre në konkurse të ndryshme u ka sjellë shumë çmime ndërkombëtare dhe vendore. Teza 
e masterit të Enës për arkitekturën e kujtesës fitoi çmimin austriak GAD në vitin 2018 dhe është përzgjedhur si finaliste për Archiprix Biennale 
2019. Puna e saj përqendrohet tek ballafaqimi me fragmentet hapësinore të kujtesës kolektive si në teori, ashtu edhe në praktikë pranë HoG 
Architektur studio. Ajo merr pjesë aktive në diskutimet publike për këtë temë duke shkruar për disa OJQ në BeH.

më direkte dhe agresive të qëllimeve të 

tyre të ndershme për një shoqëri që nuk 

arrin të njohë apo trajtojë këto qëllime. 

Një shembull ishte plani i miratuar për 

ndërtimin e monumentit dedikuar veteranëve 

të njësisë policore boshnjake në komunën e 

Sarajevës “Centar”, ku paraqitej një tank i mundur serb 

mbi të cilin forcat e Njësisë Speciale festonin fitoren. Vendi i saktë 

për këtë monument ishte një park i popullarizuar dhe tërheqës 

pranë një shkolle fillore. Edhe me vlerësim minimal të këtij 

projekti është e mundur të shihen shumë mangësi. Pas reagimeve 

të publikut, kryesisht për shkak të afërsisë me shkollën, projekti u 

pezullua, edhe pse motivet as u vlerësuan, as iu paraqitën publikut 

në mënyrë të duhur. Ndërkohë, në këtë komunë, kompania që 

mbikëqyrte punimet në rrugë kishte planifikuar ndërtimin e një 

“zambaku” gjigant 20 metra të lartë me vendndodhje të panjohur, 

pra konteksti hapësinor ishte shpërfillur gjatë dizajnimit. Një 

shembull i njohur është Kryqi i Mijëvjeçarit, monument kolosal 

për dhimbjen dhe vuajtjen e qytetarëve të Mostarit. Struktura më e 

madhe fetare në BeH, vendndodhja e tij, ndryshe nga ai në Sarajevë, 

ishte menduar mirë që për shkak të përmasave të veta, monumenti 

të mund të shihej nga çdo kënd i qytetit më së shumti të ndarë në 

vija etnike në BeH. Kryqi u drejtohet vetëm 47% të banorëve të tij.4

Përveç arkitekturës, monumentet mund t’i analizojmë edhe në 

kontekst të investitorëve, përzgjedhjes së kontraktorit, promovimit 

medial dhe pjesëve të tjera praktike të krijimit dhe të kërkojmë 

për modele të veprimeve të nxitura nga politika. Është shumë 

e dukshme në ekskluzivitetin e tyre: në qendër të Bërçkos ka tre 

monumente që u kushtohen grupeve të ndryshme etno-fetare, 

pra të “Tjerët” ose ateistët nuk përkujtohen nga askush. Nevoja 

për gjithëpërfshirje dhe monumente objektive as nuk kuptohet, as 

nuk zbatohet. Edhe pse duket se shoqëria jonë duhet ta ndërtojë 

kulturën e memorializimit nga e para, themelet e forta zgjasin më 

shumë se sa periudha e tranzicionit ka mundur të shpërfillë.

Rëndësia e madhe e arkitekturës së memorialeve në krijimin e 

kujtesës kolektive të komunitetit është njohur globalisht pas 

Luftës së Dytë Botërore, kur u bë progres dramatik në të kuptuarin 

e konceptit të kujtesës kolektive dhe vetëdijes për etikën e 

4 Regjistrimi i popullsisë në BeH, 2013 http://www.popis.gov.ba/popis2013/mapa/?lang=bos
5 Benjamin, W., Berlin Childhood around 1900, 1950

memorializimit. Duke parë kulturën e 

ish-Jugosllavisë sidomos në vitet 60 dhe 

70 shohim një çast unik për arkitekturën 

e memorialeve, pa pararendës, dhe për fat të 

keq, pa pasardhës. Gjatë asaj kohe, krijimi dhe 

lulëzimi i kulturës në kushtet socio-politike dhe 

ekonomike që e mundësuan këtë rezultoi me krijimin e 

vlerave krejtësisht të reja përmes artit ndërkombëtar, duke ua kaluar 

arritjeve globale në aspekt sasior dhe mbizotërim territorial. 

Monumentet për Betejën e Çlirimit të Popujve, sipas teoricienëve 

të arkitekturës, kanë vlerë artistike të jashtëzakonshme dhe 

dëshmojnë përçimin e modernizmit dhe pozicionit politik specifik 

të Jugosllavisë. Natyra e tyre duale përkujton viktimat e fashizmit 

dhe glorifikon Revolucionin. Marrëdhënia aktuale e komunitetit 

me këto monumente përputhet me qasjen e sotme ndaj arkitekturës 

së memorialeve: shumë janë shkatërruar, të tjerë janë lënë në 

harresë ose konsiderohen trashëgimi e padëshiruar nga modeluesit 

e pasluftës të skenës politike vendase. Në masë të madhe, ato 

janë memoriale lokale që u kushtohen viktimave nga zona pranë 

dhe indiferenca apo përdhosja e tyre u dërgojnë mesazh të qartë 

familjeve të viktimave. 

Në kohërat e mesjetës gurët e varreve i konsideronim si pjesën më 

të rëndësishme të kulturës së kujtesës në Ballkan. Përhapja dhe 

shprehja e tyre nuk kanë të dytë në Evropë dhe qëndrimi i publikut 

ndaj tyre vazhdimisht shenjohet nga të drejtat e “pronësisë” dhe 

politizimi i trashëgimisë (sërish) me qëllime etno-kombëtare. 

Për fat, veprimi ndërdisiplinor i ekipit të ekspertëve nga territori 

i ish-Jugosllavisë luftoi kundër këtij manipulimi politik përmes 

shkencës dhe punës me përkushtim, gjë që rezultoi në përfshirjen 

e nekropoleve me gurë varri në listën e trashëgimisë botërore të 

UNESCO-s. Ky status i arritur tani vështirë se manipulohet nga 

politika e ditës

Shpëtimi i arkitekturës bashkëkohore të memorialeve qëndron 

edhe në qasjen etike dhe profesionale: vetëm me vënien 

vazhdimisht në pikëpyetje të historisë dhe mospranim të 

pakompromis të këtyre objekteve mund të punojmë me vlerat e 

tjera të tyre; Ai që kërkon t’i qaset së kaluarës së vet të varrosur duhet 

të sillet si dikush që gërrmon5.

“Ai që kërkon t’i 
qaset së kaluarës së 
vet të varrosur duhet 
të sillet si dikush që 

gërrmon”

Revistë për ballafaqimin me të kaluarën
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Rënia e socializmit u pasua nga një ndryshim në kapitalin 
simbolik të kujtesës. Nga fundi i shekullit të njëzetë, kur 
kombet e shtypën çështjen e klasave, monumentet publike 
kombëtare u shndërruan në simbolet mbizotëruese të 
kujtesës në shtetet e reja. Hapësirat publike u shenjuan nga 
kishat dhe monumentet e figurave kombëtare, të vendosura 
në çdo kënd të shteteve të reja të rikombëtarizuara pas-
socialiste. Duke qenë se një monument publik është 
gjithnjë shprehje e mëshirës kolektive të gdhendur në gur, 
sakrifica individuale për kolektivin kërkon dhe një ritual 
të rregullt të kujtesës që zhvillohet mbi varr. Për më tepër, 
monumentet janë vende të rehatisë, sepse simbolizojnë 
mundësinë e tejkalimit të krimeve të dikujt thjesht duke 
kujtuar viktimat e tij. Pas rënies së socializmit dhe pas 
shpërbërjes së Jugosllavisë, u ngritën monumente të reja 
kombëtare, por në disa zona (Kroaci, Kosovë) monumentet 
e vjetra shumëetnike u rrënuan me të madhe. Kujtimet e 
viktimave kombëtare dhe të komunizmit shumë shpejt dhe 
në masë të madhe pushtuan hapësirat publike. Shtetet e 
reja dhe sistemet e reja të vlerave duhej të ushqeheshin nga 
kapitali i madh simbolik i monumenteve. Për ta bërë më të 
pranueshëm, ngritja e monumenteve për viktimat e luftës 
civile gjatë viteve 1990 menjëherë u pasua nga kërkimi i 
zgjeruar për viktimat e dhunës së komunizmit. Ky artikull 
është një shqyrtim i monumenteve të reja si armë në luftën 
civile bashkëkohore kundër kujtesës në rajon.
Pavarësisht shtimit të kritikave ndaj luftës, me rikthimin 

e kombëtares në fund të shekullit të njëzetë, monumentet 
publike kombëtare u shndërruan në simbolin mbizotërues 
të kujtesës në komb-shtetet e reja. Një varrezë publike, 
bashkimi i jetës më vdekjen, bartte mesazhe të reja simbolike. 
Në shtetet e reja pas-socialiste të rikombëtarizuara, hapësirat 
publike u shenjuan nga kishat dhe nga monumentet 
kombëtare. Sigurisht, monumentet kombëtare janë më 
shumë shprehje e gatishmërisë së grupit për të kujtuar 
viktimat e veta se sa fajin e vet. 
Për më tepër, monumentet e reja kombëtare në rajon 
shfaqen si shprehje hapësinore e një të kaluare të armatosur. 
Kombet homogjenizohen përmes estetikës së vdekjes. 
Në njëfarë mënyre, monumentet e reja janë përkujtim i 
pavdeshmërisë transhendentale. Janë varre që shërbejnë 
si emblemë e pavdekshmërisë së një kombi dhe shenjues 
të vlerave të përcaktuara kombëtare. Mohimi i harresës që 
sjell vdekja përmes monumenteve dhe estetikës tregon se 
është diçka sublime të vdesësh për atdheun. Monumentet 
publike dhe shtetërore rrallëherë paraqesin joheroizmin, 
që do të shërbente si rikujtim i krimeve që ka kryer 
grupi i vet, apo i ndonjë vdekjeje të panevojshme. 
Nevoja për monumente të reja u bë shumë e 
ngutshme në shtetet e themeluara rishtazi 
në fund të shekullit të njëzetë për shkak 
të një zhvendosjeje të thellë të vlerave. 
Monumentet ishin shtyllat e vlerave 
morale dhe ideologjike gjatë 

Monumentet e reja publike 
në rajon: 
Armë në luftën 
civile të kujtesës 
TODOR KULJIQ
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procesit të krijimit të shteteve-komb të para në rajon dhe 
pas shpërbërjes së Jugosllavisë, rikthimi i këtyre tendencave 
ishte, në kuptimin artistik, jo-origjinal. Shkatërrimi i 
monumenteve komuniste ka shenjuar simbolizimin e 
kapitalizmit të rikthyer në mënyrë më shumë se politike. 
Parada të kufomave si dhe rivarrimet dhe shkatërrimi 
i statujave simbolizojnë kthesa më të thella të vlerave 
rikuperuese të “politikës më trupa të vdekur”. Feja dhe 
nacionalizmi po ripërtërihen gjithkund mbi trupat e të 
vdekurve. Me shkatërrimin e monumenteve të vjetra në 
shtetet e rikombëtarizuara gjatë fundit të shekullit të njëzetë, 
u ripërtërinë dhe monumentet e flamurtarëve dhe kalorësve 

dhe simboleve të çlirimit kombëtar. 
Në Kroaci janë shkatërruar më shumë se 3,000 monumente 
antifashiste, një pjesë e tyre janë shkatërruar nga serbët. Në 
të njëjtën kohë, monumentet për Luftën për Atdhe u ngritën 
gjithandej, me theks të posaçëm tek simbolizmi fetar. Një 
revolucion i ngjashëm i fuqishëm i kujtesës ka ndodhur 
edhe në Kosovë, por disa vite më vonë. Pas vitit 1999, në 
vend të monumenteve të vjetra komuniste këtu, u ngritën 
qindra monumente dhe statuja në nder të luftës së fundit 
dhe të viktimave të saj. Aktivistët e kujtesës i ruajnë kujtimet 
nga harresa në mënyrë pothuajse liturgjike dhe i ndërlidhin 
ngjarjet traumatike të së kaluarës me një grup, përmes një 

“Monumenti i Lules së Gurtë”, 
Jasenovac, Kroaci
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bashkësie kujtese të formësuar me qëllim. Në këtë drejtim, sot 
më aktivë janë shtetet e reja, Kroacia dhe Kosova, që përpiqen të 
distancohen nga ish-Jugosllavia përmes viktimave të luftërave të 
fundit për çlirim. 
Çdokund, nacionalizmi ka shtypur vëllazërinë dhe bashkimin 
transnacional. Gjatë periudhës titiste, shumica e memorialeve 
madhështore shiheshin si shenjë e qasjes pas-kombëtare, që 
synonte universalen. Këto monumente ishin moderne dhe 
avangardë, shumë më tepër se sa pararendësit e tyre civilë. 
Monumentet moderniste të socializmit shprehin gjeste 
universale të pajtimit, rezistencës dhe progresit. Për dallim 
nga to, monumentet e pas-komunizmit shprehin semantikën 
mbrojtëse të ideologjike etno-nacionaliste me shikimin nga 
e kaluara. Që nga vitet 1960, memorialet kryesore jugosllave 
për “ushtarët e rënë” dhe “viktimat e fashizmit” (Xhamonja, 
Bogdanoviq) morën forma abstrakte, moderniste. 
Kthesa e rikthimit të monumenteve nga universalja abstrakte 
drejt asaj kryesisht klasike kombëtare ka ndodhur pas rënies së 
socializmit. Monumentet pas-komuniste u rikombëtarizuan 
menjëherë. Brenda së kaluarës ushtarake të rindërtuar rishtazi, 
përmes idesë së çlirimit, në një hapësirë përplot luftëra të 
përhershme dhe kufij të paqëndrueshëm, vdekja është më 
madhështore dhe presioni kolektiv për të respektuar vdekjen 
është më i dukshëm. Kështu shpjegohet shtrirja me shpejtësi 
dhe shkallë të pazakonshme e memorialeve për viktimat e 
kombit dhe viktimat e komunizmit brenda hapësirave publike. 
Nacionalizmi i normalizuar solli me vete dhe ritradicionalizimin 
e motiveve dhe një stilizim arkaik të monumenteve publike. 
Simbolizimi i restauruar i figurave të ngjitura të kalorësit 
dhe kalit simbolizojnë bashkimin e pandashëm të ndjenjës 
kombëtare, ku vija ndërmjet çlirimit dhe pushtimit është e 
turbulluar. Figura e kalorësit e vendosur në hapësirën publike 
etnocentrike të sheshit të një qyteti është simbol i qartë i forcës 
jetësore që,  e zhveshur nga çdo shtresë e kuptimit kompleks, 
shpreh keqardhje ndaj luhatjeve aspak luftarake. Gjithçka 
që ka kuptime komplekse është e luhatur, pra, e padobishme 
politikisht. Riaktivizimi kombëtar i fuqisë së kalorësit është 
simbolikë arkaike dhe apoteozë e fuqisë së shtetit-komb, një 
dallim i fuqishëm me heroin komunist pa kalë. Heroi mbi kalë 
kthehet nga fushëbeteja, duke sjellë paqe dhe bashkim dhe 
është lidhja me themelet më të thella mesjetare të shtetit, një 
garanci vizuale e vazhdimësisë dhe pavdekshmërisë së shtetit-
komb. Përkundër kësaj, në Jugosllavi, nga fillimi i viteve 1960 

(kur u ngritën me shumicë monumente masive të realizmit 
socialist) monumentet simbolizonin mesazhe universale të 
pajtimit ndëretnik. Udhëheqësi komunist, veshur me mantel, 
simbolizonte luftëtarin antifashist dhe të klasave dhe figurat e 
punëtorëve ishin simbole të rezistencës së njerëzve të shtypur 
në shoqëri, jo të njerëzve që kërcënoheshin nga kombi. Këto 
figura haptazi i dedikoheshin drejtësisë sociale dhe të drejtave 
të grave. Monumentet socialiste vendoseshin jashtë shesheve të 
qyteteve, në vende që dikur kishin qenë fushëbeteja, të rrethuar 
nga natyra, larg fshatrave (Kadinjaça, Sutjeska, Kozara), ato 
ishin më të hapura dhe përcillnin kuptime komplekse përmes 
formave të shprehjes në gur. Një simbolizëm i tillë nuk përshtatej 
me nacionalizmin e përtërirë. Sot, kjo ndodh jo vetëm në 
Kroaci. Në fakt, urrejtja ndaj një kombi tjetër konsiderohet 
si tregues i besueshëm i patriotizmit në të gjithë rajonin dhe 
pajtimi nga ndërkombëtarët ende është i dyshimtë. Nuk ka 
ndonjë monument të ri të ballafaqimit me të kaluarën, sepse 
revanshizmi nacionalist është i patundur ende. Këto pika të 
nxehta të reja të tensionit në rajon janë Kosova dhe Bosnja e 
Hercegovina, ku monumentet e reja kombëtare janë edhe armë 
në luftën civile të kujtesës.
Vetë-viktimizimi si kornizë e kujtesës është një pus i thellë 
pa fund i kapitalit simbolik të forcave të ndryshme politike 
kudo dhe është ende e vështirë ta shohësh të thahet. Ngritja 
e monumenteve të reja për çlirimtarët e kombit dhe viktimat 
kombëtare është po ashtu testament për këtë, ndërsa 
monumenti për viktimat e dhunës së kombit vet nuk është 
parë apo dëgjuar ndonjëherë. Me fjalë të tjera, nuk ka anti-
monumente. Kuptimet komplekse prapa anti-monumenteve 
u bëjnë dëm shteteve-komb të reja. Memorialet kombëtare 
të monumenteve me simbolizëm të thjeshtuar janë më të 
dobishme. Bashkimi kombëtar nuk paraqet luhatje simbolike, 
sepse pastaj vizitori do të konfuzohej dhe mëdyshej. Për ta bërë 
mesazhin më direkt, ato vënë theksin tek ushtari, tek kryqi, tek 
kurora apo emblema e shtetit. Sot, çdo qytezë e vogël në rajon 
ushqen brendin ose muzeun e së kaluarës së lavdishme. Fare pak 
njerëz e kuptojnë se kusht për çprovincializimin e së tashmes 
është çmonumentalizimi i së kaluarës.

Todor (Kuljić) Kuljiq (1949) sociolog, profesor pranë Fakultetit 
të Filozofisë në Beograd (i dalë në pension). Fushat e tij të studimit 
janë sociologjia historike dhe kultura e kujtesës.
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PREJ 
harresës 
publike 
KUJTESA PRIVATE 
Cili është dallimi i saktë ndërmjet së kaluarës, së tashmes 
dhe së ardhmes? Ndoshta shumë prej nesh do të 
argumentonin se përgjigja e kësaj pyetjeje është e qartë – 
koha para çastit ku jetojmë, qoftë ajo kohë një sekondë apo 
mijëra vjet më parë, është e kaluara; ky çast, është e tashmja; 
dhe çkado që vjen pas këtij çasti është e ardhmja. Mirëpo 
kur përfundon e kaluara dhe kur fillon e ardhmja? Nëse ky 
çast në të cilin jetojmë është aq i shkurtër dhe ne lëvizim në 
kohë më shpejt se sa marrim frymë, si mund ta kapim “të 
tashmen”? Si e ndërtojmë një të “tashme” dhe si jetojmë në 
një të “tashme” që mund të jetë disi e shkëputur, nëse jo nga 
e kaluara, atëherë nga e ardhmja? Nëse e tashmja është aq 
e turbullt, ashtu si mund të thonë disa dhe ne nuk e dimë 
nëse vërtet mund ta kontrollojmë, atëherë së paku mund të 
kemi kontroll mbi ngjarjet e ardhshme, pasi nuk mund të 
ndryshojmë atë që ka ndodhur në të kaluarën. 
Sidoqoftë, kur përballemi me ngjarje traumatike nga e 
kaluara, ato ngjarje priren t’i japin formë të tashmes dhe 
kështu, edhe të ardhmes tonë. Tani, parafytyroni një jetë 
ku nuk jeni në gjendje ta gjejmë atë çast kur mund të 
shkëputemi nga kujtimet e dhimbshme të së kaluarës. 
Parafytyroni të jetoni një jetë që është veçse pasqyrim i 
ngjarjeve të dhimbshme mbi të cilat nuk keni kontroll, 
një jetë e pritjes së pafund, një jetë në nevojë për të gjetur 
paqen. Për disa, koha ngriu në njërin prej atyre çasteve të 
dhimbshme në të kaluarën dhe ata janë ende aty, duke 
pritur. 
Ky është kuptimi i kohës për familjet e personave të 
pagjetur në Kosovë. Për ta, e kaluara, e tashmja dhe e 
ardhmja ekzistojnë në të njëjtën kohë dhe bashkërisht, janë 
udhëtim i dhimbshëm i pritjes së pafund për përgjigje se 
ku gjenden më të dashurit e tyre. Ferdonije Qerkezi, është 

një grua, burri dhe katër djemtë e së cilës janë në radhët e 
personave të pagjetur në Kosovë. Teksa kujton ndodhitë e 
asaj dite fatale, ajo tregon se çka do të ishte një orë pritjeje 
për të dashurit e saj të kthehen nga e njëjta derë prej nga 
dolën është shndërruar në vite të tëra pritjeje, ajo është ende 
në pritje. “Ajo orë e kriminelëve të pashpirt ka zgjatur 17 
vjet tashmë” thotë Ferdonija. Ora e saj e pritjes nuk ka fund 
kurrë, ajo jeton në atë orë.
Dy dekada më parë, në Kosovë humbën 6,057 persona 
si pasojë e luftës së vitit 1998-1999 (ai që konsiderohet 
konflikt i armatosur në nivel ndërkombëtar, nga vendasit 
konsiderohet luftë). Prej tyre 1,600, ende nuk dihet se ku 
janë, që do të thotë se familjet e 1,600 personave të pagjetur 
jetojnë në pasiguri se çfarë u ka ndodhur të dashurve të tyre. 
Të gjesh përgjigje nuk është përgjegjësi e tyre individuale, 
edhe pse tashmë është shndërruar në barrë personale për 
t’i rezistuar harresës së publikut ku janë lënë personat 
e pagjetur në Kosovë. Sipas ligjit humanitar, dhënia e 
përgjigjeve për këto pyetje është përgjegjësi e ish-palëve të 

MIRISHAHE SYLA
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përfshira në konflikt, edhe pse procesi i gjetjes së përgjigjeve 
duket se nuk ka qenë prioritet për ta. 
Kujtesa e kombit tonë, që në e quajmë “kujtesa kolektive”, 
në pjesën më të madhe të saj është krijuar mbi ngjarje 
të tilla traumatike të së kaluarës. Megjithatë, narrativat 
hegjemone të luftës dhe nacionalizmit priren të ndërtojnë 
dhe interpretojnë një kujtesë kolektive që kujton disa, por 
harron të tjerë. E kaluara në Kosovë, sikurse argumenton 
Assmann (2010) interpretohet dhe përdoret për të ndërtuar 
një identitet të ri kombëtar. Gjatë ndërtimit të këtj identiteti 
kombëtar të pasluftës, ka vetëm disa kategori që ia dalin të 
jenë pjesë e diskursit publik për rezistencën dhe sakrificën. 
Ekziston prirja që personat e pagjetur të konsiderohen si 
viktima pasive dhe kështu, janë të prirura të harrohen nga 
institucionet publike, pasi këto institucione janë ato që 
krijojnë mënyrën se si ndërtojmë dhe paraqesim kujtesën 
kolektive. Edhe pse këto institucione nuk e mohojnë 
tragjedinë e personave të pagjetur, ato ndërtojnë një rrëfim 
të dyzuar të kujtesës kolektive që sillet rreth rezistencës së 
armatosur dhe vetëflijimit, heronjve dhe viktimave dhe 
të një asgjëje ndërmjet, pra çdo kategori tjetër që nuk 
përputhet në këtë rrëfim, shpeshherë shpërfillet.
Barra e mosharresës dhe rezistencës për të kujtuar personat 
e pagjetur që të mos bien në harresë publike i mbetet 
tërësisht familjeve. Ato po e shndërrojnë dhimbjen në 
rezistencë, duke ndarë kujtesën e tyre si dëshmi a asaj që 
ka ndodhur dhe duke përdorur zërin e tyre për t’i bërë të 
dëgjohen historitë që kanë. Historitë e tyre janë prova se 
personat e pagjetur nuk janë çështje e së kaluarës. Për sa 
kohë që nuk u jepen përgjigje për fatin e të dashurve të 
tyre, familjet do të vazhdojnë t’ua rikujtojnë institucioneve 
publike përgjegjësinë që kanë për të gjetur përgjigje për 
këto pyetje. Ata që nuk heqin dorë janë individët, edhe kur 
duket se institucionet publike tashmë e kanë bërë. 

Ndërkohë që nga njëra anë, familjet e personave të pagjetur 
vazhdojnë të presin, madje të shpresojnë se një ditë, ndoshta 
papritmas, dikush do të kthehet i gjallë, nga ana tjetër 
Qeveria miraton ligje që personat e pagjetur i konsideron të 
“zhdukur”, apo së paku kështu i paraqesin fjalët e përdorura 
në gjuhën shqipe. Ky diskurs u krijua në ligjin e vitit 2001 
për personat e pagjetur dhe u kundërshtua fuqishëm nga 
familjet e personave të pagjetur. Ai sugjeron se meqë të 
pagjeturit konsiderohen të zhdukur, ka fare pak, për të mos 
thënë aspak, shpresë se institucionet mund të konsiderohen 
përgjegjëse për gjetjen e përgjigjeve. 
Ndërsa “të pagjeturit” vazhdojnë të konsiderohen si 
numër dhe jo si njerëz me histori individuale dhe ndërsa 
institucionet publike vazhdojnë ta paraqesin tragjedinë e 
tyre si “statistikë”, familjet e të pagjeturve po bëjnë çmos 
që ta dekonstruktojnë dhe ta humanizojnë këtë qasje. 
Çdo “i pagjetur” ka emër dhe fytyrë dhe po të mos ishte 
për përpjekjet e familjeve të tyre që të na e përkujtojnë 
këtë, ne, publiku, me siguri që do ta harronim këtë fakt të 
thjeshtë. Për të mos na lënë të harrojmë fytyrat e personave 
të pagjetur dhe për ta përkujtuar Kuvendin për detyrën që 
ka ndaj këtyre personave, familjet e tyre i kanë vendosur 
fotografitë e të pagjeturve përballë ndërtesës së Kuvendit. 
Këto fotografi janë ende aty, mbi një baner, ku qëndrojnë 

Dy dekada më parë, në Kosovë 
humbën 6,057 persona si pasojë 
e luftës së vitit 1998-1999 (ai që 

konsiderohet konflikt i armatosur 
në nivel ndërkombëtar, nga 
vendasit konsiderohet luftë)

Memoriali për të pagjeturit (pa titull)
Autore: Blerta Junuzi
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si kujtesë e së kaluarës që ende është aq e tanishme. Këto 
fotografi kanë krijuar një vend konkret për kujtesën dhe 
vajtimin e familjeve, ashtu si Muri i Kujtesës në Gjakovë, 
ashtu si varret e zbrazëta në Krushën e Madhe. Këto 
të gjitha janë vende ku mungon kujtesa publike dhe 
përfaqësojnë nevojën që kanë familjet për të gjetur përgjigje 
se ku gjenden trupat e të dashurve të tyre, me shpresën që 
së paku të jenë në gjendje t’i varrosin, një ritual ky shumë i 
rëndësishëm për traditën tonë. 
Për shkak të nevojës që të ndajnë kujtimet e dhimbshme 
dhe për të gjetur prehje, si dhe për të intensifikuar 
thirrjet për përgjigje, familjet e personave të pagjetur janë 
organizuar në grupe si “Thirrja e Nënave” në Gjakovë dhe 
“Zëri i Prindërve” në Mitrovicë. Këto grupe janë angazhuar 
në shumë protesta në Prishtinë dhe Gjakovë dhe kanë 
përdorur çdo mjet për të mos qëndruar të qetë përballë 
heshtjes së publikut. Veprimet e tyre flasim më shumë se 
sa obelisku i bardhë i thjeshtë që Qeveria ka vendosur në 
qendër të Prishtinës, që u dedikohet personave të pagjetur, 
një obelisk që nuk ka asnjë mbishkrim të tregojë se çfarë 
përfaqëson. Ndoshta vetëm ata që e kanë vendosur aty e 
dinë se ç’kuptim ka. 
Kur qeveria dështon të ndërtojë një vend apo kujtim publik 
për të pagjeturit e madje i konsideron ata si tragjedi e së 
shkuarës pasi nuk ka përgjigje se ku ndodhen, të pagjeturit 
konsiderohen si të harruar. Mirëpo familjet e tyre nuk e 
kanë lënë këtë tragjedi pas në të kaluarën dhe ende sot e 
kësaj dite jetojnë me dhimbjen që nuk kanë asnjë përgjigje. 
Ata na përkujtojnë se e kaluara është shumë e tashme. Edhe 
nëse nuk do të kuptonim asgjë për personat e pagjetur nga 
ai obelisk në Prishtinë dhe nëse nuk do ta kuptonim se çfarë 
ndjenje është të jetosh në të kalurën, këtë do ta bënim po të 
vizitonim ndonjëherë shtëpinë-muze të Ferdonije Qerkezit 
në Gjakovë. Ajo humbi burrin dhe katër djemtë në 
pasditen e datës 27 mars 1999. Ende sot e kësaj dite ajo nuk 
mund të shkëputet nga ajo pasdite. Ajo jeton atje, në orën 
6 pasdite, që ka zgjatur kaq shumë vite. Ajo sjell ndër mend 
një sërë ngjarjesh të asaj pasditeje a thua se kanë ndodhur 
një ditë më parë. Kur ritregon rrëfimin e saj, duke e thënë 
e rithënë, ajo rikujton se si ushtarët serbë i kishin thënë se 
familjen e saj do ta mbanin vetëm një orë dhe pastaj do t’i 
lëshonin. Mirëpo ajo nuk e dinte se pikërisht në atë çast do 
të fillonte pritja e saj e pafund. Sikur vetëm ta dinte se për të, 

koha do të ndalej pikërisht në atë çast. Ajo sjell ndër mend 
hollësi që nuk i has në ndonjë media publike tjetër: djali i 
saj më i vogël, Edmondi vetëm 14-vjeçar, kishte qenë duke 
fjetur pas shpinës së saj kur erdhën ta marrin. Ajo kujton 
rrobat e djemve dhe burrit të saj, çfarë pëlqenin, ëndrrat 
e tyre, shpresat e tyre. Ferdonija ka vendosur ta përdorë 
dhimbjen dhe ekzistencën e saj për të qëndruar si dëshmi e 
gjallë e asaj që ka ndodhur, të “jetojë për të treguar” si thotë 
ajo. Përveç përpjekjeve të saj për ta mbajtur gjallë kujtesën 
e familjes, asaj i është dashur të përballet me realitetin e 
ashpër e të qenit grua në një shoqëri patriarkale, ku i është 
dashur të luftojë edhe për të mbajtur të drejtën pronësore 
mbi shtëpinë ku ajo ngriti familjen e saj dhe ku mban të 
gjitha kujtimet e tyre. Krejt çka do Ferdonija është të mund 
ta mbajë shtëpinë e saj dhe ta ruajë si në ditën kur familja e 
saj u largua për të fundit herë, ta mbajë që të ndjehet se ende 
jeton me ta dhe që të tjerët të shohin dhe ta ndjejnë më 
pranë kujtimin e tyre. Aktualisht, shtëpia e saj është i vetmi 
muze i personave të humbur në Kosovë. Tani shtëpia dhe 
zëri i saj kanë kaluar përtej betejës individuale të Ferdonijes 
dhe rrugëtimi i saj individual ka arritur në nivele vendore 
dhe ndërkombëtare. Shtëpia dhe zëri i saj janë shndërruar 
në lidhje me të kaluarën që na rikujtojnë se sa e pranishme 
është dhimbja e Ferdonijes dhe e të gjitha familjeve të 
personave të pagjetur. Ajo e sjell të “kaluarën” në të tashmen 
tonë dhe nuk na lejon të harrojmë. Ajo çka institucionet 
publike nuk e kanë bërë, një grua e mbytur në dhimbje po 
e ndërmerr me forcat e veta. 

Përshkrimi jozyrtar në memorialin e patitulluar për të pagjeturit 
(Nisma e të Rinjve për të Drejtat e Njeriut, Kosovë)

Autore: Blerta Junuzi
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Kur flasim për memorializimin në shoqërinë e 
Maqedonisë së Veriut, priremi të reflektojmë për 
monumentet dhe funksionin e tyre në kulturën tonë. 

Përmes monumenteve ne kujtojmë disa kohëra të largëta dhe 
heronjtë që janë memorializuar. Gjatë të gjithë projektit Shkupi 
2014, sërish monumentet ishin në shënjestër të diskutimeve, 
pasi kemi qenë dëshmitarë se si monumentet e reja u instaluan. 
Heronj të ndryshëm nga antikiteti deri në kohët moderne 
shkaktuan debat në shoqëri në aspektin se a duhet t’i përkujtojmë 
apo jo figura historike të cilët kryesisht nuk i njohim. Nga ana 
tjetër e debtatit, këto monumente përfaqësojnë memorializimin 
e figurave historike të cilët i kanë kontribuar krijimit të shtetit 
dhe pikërisht për këtë, përkrahësit e projektit kanë menduar se 
ishte koha e duhur që qytetarët t’i njohin cilët janë. 
Sidoqoftë, kur u shpalos debati për memorialet, unikaliteti 
arkitekturor i qendrës së qytetit të Shkupit nisi të ndryshojë. 
Ndjesia moderne ishte një nga tiparet shumë të dallueshme 
te Shkupit që gradualisht nisi të zhduket. Nga arkitektura 
brutaliste e Qendrës së Telekomunikimit, deri tek fasadat 
moderne të ndërtesave rrotull, gjithçka nisi të ndryshojë. Sheshi 
i gjerë dhe i hapur nisi të mbushet dhe të marrë pamje tjetër.
Një nga ndërtesat që konsiderohej si një nga shenjat dalluese 
origjinale të qytetit ishte ndërtesa e NA MA-së. Kjo vepër 
arkitekturore e Sllavko Brezovksit nga viti 1959 konsiderohet si 
një nga strukturat e para moderne në qytet. Në kujtimet e brezit 
më të vjetër në Shkup, kjo nuk është thjesht qendër tregtare. 
Për të parën herë në histori, Shkupi kishte siguruar “shtëpinë e 

Intervistë me Bllagoja Bajkovskin dhe Marina Tornatoren

ÇLIRIMI I 
HAPËSIRËS 

Kristina Lozanovska, “New Baroque” - refurbishment of old modern-
ist buildings in central Skopje, covering the original form and shape 
of the building with 17th and 18th century style, but without the 
intricate details and craftsmanship of genuine baroque.

Ndërtesa origjinale, para “barokut të ri” me linja të pastra dhe ndjesi 
moderniste, ARKitektura maqedonase (MARCH)
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mallrave” të parë, ku njerëz me prejardhje të ndryshme mund 
të blinin lirisht dhe të njiheshin me njëri-tjetrin. Në kulmin e 
jetës së vet, kjo ndërtesë konsiderohej si pikëtakimi për qytetarët 
e Shkupit, një vend për t’u takuar me miq, për të blerë gjëra ose 
thjesht për t’u çlodhur.
Sidoqoftë, me projektin Shkupi 2014, kjo ndërtesë nisi të 
ndryshojë. Asaj iu dha një fasadë e re dhe ndërtesa thjesht humbi 
në detin e ndërtesave të reja dhe të renovuara në sheshin qendror. 
Për të kuptuar nëse ndërtesa e ka humbur shenjën e vet fillestare, 
nëse njerëzit ende e njohin dhe si mund të çlirohet kjo ndërtesë, 
ne biseduam me Bllagoja Bajkovskin dhe Marina Tornatoren. 
Bllagoja po ndjek studimet e doktoraturës pranë Universitetit 
Reggio Calabria, ndërsa Marina është mentorja e tij. Së bashku, 
ata po punojnë në projektin “Çlirimi i Hapësirës” bashkë 
me 10 arkitektë të tjerë nga Maqedonia e Veriut dhe Evropa. 
Qëllimi kryesor i këtij projekti është të riprojektohen pjesë të 
infrastrukturës ekzistuese në sheshin qendror të Shkupit.   

Ju keni punuar në projektin “Çlirimi i Hapësirës”, më 

specifikisht për shtëpinë e mallrave NA MA. Gjatë punës 

tuaj për projektin dhe gjatë hulumtimit, a keni gjetur se si 

kjo ndërtesë i kontribuon kujtesës kolektive për qytetarët e 

Shkupit?

Për ne, të merreshim me NA MA-n, që është projektuar nga 
Sllavko Brezovski në vitin 1959, nënkuptonte para së gjithash 
se duhej të bënim një hulumtim të “shkrimit dhe anulimit” 
të saj përgjatë fazave të ndryshme të zhvillimit historik dhe 
në të njëjtën kohë çfarë mund të bëhet ajo sot për Shkupin 
bashkëkohor në këtë periudhë të globalizimit. 
NA MA ka përfaqësuar një simbol të modernitetit për Shkupin, 
projektuar nga elemente të përsëritura arkitekturore të asaj 
kohe që përcjellin arkitekturën evropiane të gjysmës së parë të 
shekullit të njëzetë, si: planimetri e lirë, dritare të mëdha, harqe, 
por edhe lidhje vertikale inovative, si shkallët lëvizëse. 
Këto tipare specifike arkitekturore e kanë bërë NA MA-n simbol 
të modernizimit dhe progresit të qytetit, duke e shndërruar të 
“pikë atraksioni” për qytetarët përtej funksionit tregtar për të 
cilin u konceptua.

Ndërtesa e NA MA-së është në kujtesën e qytetarëve të Shkupit 

si një nga ndërtimet e para moderne në këtë qytet. Të gjithë 

ne kemi përjetuar riformësimin e kësaj ndërtesë në kuadër 

të projektit Shkupi 2014. Si e ka ndryshuar ky riformësim 

Një nga ndërtesat që 
konsiderohej si një nga 
shenjat dalluese origjinale 
të qytetit ishte ndërtesa 
e NA MA-së. Kjo vepër 
arkitekturore e Sllavko 
Brezovksit nga viti 1959 
konsiderohet si një nga 
strukturat e para moderne 
në qytet
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perceptimin për të? Çfarë nuk do të dinë kurrë brezat e 

ardhshëm për ndikimin që kjo ndërtesë ka patur në qytet?

TTransformimi i arkitekturës moderne të NA MA-së, një 
shembull i jashtëzakonshëm i formësimit të bllokut urban, 
përbëhej nga zhbërja e tipareve të veta duke e mbuluar me 
sipërfaqe të reja të rrejshme eklektike. Ky veprim mohon parimet 
që e kanë karaketerizuar dhe kanë mohuar dialogun që ka krijuar 
me ndërtesa të tjera moderne aty pranë, si Oda Ekonomike që 
është ndërtuar në vitin 1933 nga Millan Zllokoviq. 
Hulumtimi, botimet, ekspozitat dhe ngjarje si Çlirimi i 
Hapësirës që merren me arkitekturën moderne në Shkup janë 
të pashmangshme si dëshmi e historisë për brezat e rinj dhe 
për më tepër rrisin vetëdijësimin për rëndësinë e trashëgimisë 
kulturore që ka trashëguar Shkupi gjatë rindërtimit pas tërmetit 
shkatërrues në vitin 1963.
Këto reflektime janë baza e projektit tonë dhe përmes procesit 
të çshtresimit’29 ’65 ’14 ’20 përpiqemi të vëmë në dukje 
elementet e ndërtesës, në mënyrë që të rrëfejmë historinë e saj.

Po të lëmë anash vlerën arkitekturore të ndërtesës, qëllimi 

parësor i saj ishte shitja dhe blerja. Si e ka ndryshuar 

funksionin e saj renovimi në kuadër të projektit Shkupi 

2014? Çfarë thonë të dhënat për numrin e vizitorëve? 

“Projekti” SK2014 nuk iu kundërvu cilësive të konfigurimit 
të brendshëm hapësinor fillestar të NA MA-së, që ishin në 
ndërlidhje me vazhdimin e perceptimit të hapësirës, fleksibilitetit 
dhe shndërrueshmërisë së saj, as me ndikimin në përfshirjen 
shoqërore – përdorimi i saj ishte një hapësirë e stërmadhe e 
përbashkët, as me tiparet që rridhnin nga artikulimi i përbërjes 
së vëllimit të saj. Çështja që na paraqitet sot nuk ka të bëjë dhe 
aq me numrin e “përdoruesve”, që më nuk konsiderohen si 
“vizitorë” pasi ajo tashmë është bërë thjesht një tjetër qendër 
tregtare e globalizuar, por me atë se si ky shndërrim ka ndryshuar 
strukturën arkitekturore në një prodhim masiv të ndërtesave 
që nuk i takojnë historisë së Shkupit.

Tashmë ka rreth një dhjetëvjeçar që Shkupi 2014 ekziston 

dhe është bërë pjesë e përditshmërisë së qytetarëve të Shkupit. 

Cili do të ishte rezultati i çlirimit të sheshit? Si do ta arrinte 

qëllimin e tij fillestar për të lidhur dy pjesët e qytetit dhe për të 

qenë vend gjithëpërfshirës?

Një nga mesazhet që projekti synon të përcjellë është ideja se 
arkitektura është konceptuar si një sistem marrëdhëniesh. 

Intervenimi përmes çshtresimit ’29 ’65 ’14 ’20  përfshin 
marrëdhënien me sheshin kryesor, që depërton brenda në 
NA MA, duke krijuar një hapësirë të re publike të mbuluar dhe 
kështu, duke krijuar një vazhdimësi me oborrin e pasëm. 
Potenciali përfshirës i projektit mund të shihet në shndërrimin 
e NA MA-s në një qark kulturor, duke e shndërruar atë nga 
ndërtesë tregtare në një inkubator kreativ me qëllimin për 
të krijuar një rrjet të ri ndërmjet muzeve ekzistues, hapësirave 
artistike dhe kulturore, të shpërndara në pjesë të ndryshme 
të qytetit me prapavija të ndryshme shoqërore, kulturore 
ose etnike. NA MA duhet të ketë ekspozita të përkohshme, 
koleksione dhe produksione të arteve dhe zanateve digjitale 
me ekspozitë të përhershme të arkitekturës brutaliste, që 
perceptohet si një tipar i rëndësishëm i identitetit të Shkupit.

Le të themi se “Çlirimi i Hapësirës” do të vihet në zbatim. A 

mund të komentoni për ndërlikimet që ky projekt mund të 

sjellë për memorializimin për brezat e ardhshëm? 

Sikurse nënkupton edhe titulli i projektit, çshtresimi ’29 
’65 ’14 ’20 synon të sjellë dëshmi të shtresave të ndryshme të 
shumëllojshmërisë që përfaqësojnë faza të ndryshme historike 
të zhvillimit të Shkupit dhe të NA MA-s, planin rregullativ për 
Shkupin nga viti 1929 nga J. Mihajlloviq, planin kryesor të K. 
Tange nga viti 1965 dhe intervenimin nga SK2014. Ky proces i 
dekompozimit të shtresave synon të zbulojë historinë prapa tyre 
dhe të theksojë nga njëra anë cilësitë se çfarë ka patur dikur dhe 

“Barok i ri” – renovimi i ndërtesave të vjetra moderniste në qendër të Shkupit 
duke mbuluar formën origjinale të ndërtesave në stilin e shekujve të 17-të dhe 
18-të, por pa detajet e stërholluara dhe pa shkathtësinë e punës së dorës të baro-
kut të vërtetë, Kristina Lozanovska
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nga ana tjetër banalitetin e intervenimit të ri.
Intervenimi i çshtresimit ’29 ’65 ’14 ’20 kthehet prapa në kohë 
tek projekti fillestar si strukturë monolite e formësuar në beton 
transparent. Fasada eklektike aktuale trajtohet si sipërfaqe e lyer 
në të zezë, për të mohuar plasticitetin e vet dhe një ndërprerje të 
fuqishme që hedh fjalën tek plaga që intervenimet e kohëve të 
fundit kanë lënë tek qyteti.

A mund të na jepni disa shembuj të memorializimit 

gjithëpërfshirës dhe kolektiv nga Maqedonia e Veriut?

Intervenimet nga rindërtimi i Shkupit pas tërmetit e kanë këtë në 
kodin e tyre gjenetik, që shprehet përmes trajtimit të hapësirës 
publike. Ndërtesa e Qendrës së Kulturës me ndërtesën e Operas 
dhe Baletit Maqedonas si artikulim topografik i dheut që 
depërton brenda në ndërtesë, ose Qendra Tregtare e Qytetit nga 
prof. ark. Zhivko Popovski, të konceptuara si platforma urbane 
që shtresojnë hapësirën publike në nivele të ndryshme janë 
vetëm disa nga shembujt që në artikulimin e tyre kompozicional 
hapësira publike ndërthurret me arkitekturën, ose arkitektura 
shndërrohet në hapësirë publike. 

Cila është përvoja juaj për të marrë pjesë në dekonstruktimin 

dhe rimendimin e strukturave që janë renovuar në kuadër të 

projektit SK 2014? Cili është ndikimi i kesaj mbi SK 2014 – a 

ia mohon kuptimin?

Qëllimi i intervenimit për çshtresimin ’29 ’65 ’14 ’20 nuk është 
të mohojë apo zhvlerësojë ekzistencën e asaj që ka ekzistuar më 

parë. Ajo shkon përtj qasjes tabula rasa, që do të thotë se operon 
pa kufizimet e kushteve ekzistuese dhe implementon pjesë të 
qasjes tabula plena (term që përdoret nga Otero Pailos) që i 
referohet vendeve urbane të mbushura me ndërtesa ekzistuese 
nga periudha të ndryshme kohore. 

Bllagoja Bajkovski ndjek studimet e doktoraturës pranë 

Departamentit të Arkitekturës dhe Territorit – dArTe – Universiteti 

Mesdhetar në Reggio Calabria. Në vitin 2014 ai përfundoi si 

meritor studimet e masterit për Arkitekturë dhe Projektim Urban 

në Politecnico di Milano. Nga viti 2013 deri në vitin 2016, ai 

u angazhua si asistent ligjërues pranë Politecnico di Milano, 

Piacenza. Për momentin ai është pjesë e grupit hulumtues pranë 

laboratorit hulumtues Landscape_inProgress dhe po merret 

me hulumtimin për doktoraturë në temën Atlasi i Arkitekturës 

Brutaliste në Shkup nën mentorimin e Marina Tornatores.

Marina Tornatora është hulumtuese në Projektimin Arkitekturor 

pranë Departamentit të Arkitekturës dhe Territorit – dArTe – të 

Universitetit Mesdhetar të Reggio Calabria. Ajo është shkencëtarja 

përgjegjëse për Landscape_inProgress, laborator hulumtues, 

anëtare e Bordit të Doktoraturës dhe përgjegjëse për marrëdhëniet 

ndërkombëtare dhe programet e diplomës së dyfishtë. Në 

fokus të aktiviteteve të saj teorike, të projektimit dhe ligjërimit 

është marrëdhënia ndërmjet qytetit, peisazhit dhe arkitekturës. 

Aktualisht ajo është përfshirë në projektin eksperimental 

Architecture#myBook, një arkiv figjital që shfrytëzon sisteme të 

burimeve të hapura duke i ndërthurrur me ligjërata dhe teorinë e 

arkitekturës. 

DISA NGA HULUMTIMET MË TË FUNDIT QË KANË 

ZHVILLUAR BASHKË JANË:: 

_#99FILES, anjë platformë inovative dhe shumëdisiplinore që 

përmes një thirrjeje ndërkombëtare mbledh dhe shtjellon materiale 

për arkitekturën brutaliste në zonën e Ballkanit. Edicioni i parë, që 

merret me qytetin e Shkupit, ka përfunduar me një ekspozitë që u 

mbajt në Muzeun e Arteve Bashkëkohore në Shkup_MoCa;

_ Çlirimi i Hapësirës, Bienalja e XVI-të e Arkitekturës në 

Vjenë, 2018. Ekspozimi i hulumtimit dhe projektit projektues 

ÇSHTRESIMI I SHKUPIT ’29 ’65 ’sk14 ‘2020 lidhur me 

transformimin aktual të trashëgimisë moderne të arkitekturës në 

Maqedoninë e Veriut.

Intervenimi përmes 
çshtresimit ’29 ’65 
’14 ’20  përfshin 
marrëdhënien me 
sheshin kryesor, që 
depërton brenda në 
NA MA, duke krijuar 
një hapësirë të re 
publike të mbuluar dhe 
kështu, duke krijuar një 
vazhdimësi me oborrin 
e pasëm.
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LIGJI PËR MEMORIALET E LUFTËS 
NË SERBI: monopoli nacionalist 
mbi kujtesën  

MARKO MILOSAVLJEVIQ

Më 28 qershor 2018, me propozim të Qeverisë, Kuvendi 
Kombëtar i Serbisë në mënyrë simbolike nxori Ligjin për 
Memorializimin e Luftës. Ligji parasheh dispozita ligjore 
që rregullojnë memorializimin e historisë së luftës në 
Republikën e Serbisë, nga Lufta e Parë Ballkanike deri në 
konfliktin më të fundit në Kosovë (1912-1999). Në 40 vitet 
e fundit, narrativa shtetërore ka standardizuar tre ligje se si të 
memorializohen luftërat, me theks të posaçëm tek tradita e 
çlirimit nga Lufta e Parë dhe e Dytë Botërore. 
Pas një procedure publike jotransparente, draft-ligji fillestar 
për Memorialet e Luftës nxiti reagime pozitive dhe negative 
nga publiku i interesuar dhe në vitin 2015 u tërhoq pa asnjë 
shpjegim. Tre vite më vonë, me kërkesë të Qeverisë dhe pas 
procedurës urgjente, “Ligji për Memorialet e Luftës” kaloi.
Ministria për Punë, Çështje Sociale dhe të Veteranëve, 
konsultuar nga Këshill i  për Ruajtjen e Traditës së 
Luftrave Çlirimtare në Serbi dhe Instituti për Mbrojtjen 
e Monumenteve mori vendimin final për ndërtimin ose 
largimin e monumenteve. Vetëqeverisja lokale, si komunat 
dhe qytetet, mund të bëjnë propozime, por nuk e thonë 
fjalën e fundit. 
Sipas Ligjit, qeverisja lokale zbaton vendimet e Ministrisë 
për të ngritur, larguar ose regjistruar monumentet në zonën 
e tyre. Monopoli absolut shtetëror mbi memorializimin e 
luftës shihet edhe në Këshill që përbëhet vetëm nga shërbyes 
civilë, pa përfaqësues të shoqatave të qytetarëve (kryesisht për 
familje të viktimave). 
Ligji u lejon qytetarëve, entiteteve ligjore dhe organeve 
shtetërore të propozojnë nisma për monumente të reja, 
por ka disa dispozita kufizuese për lirinë e shprehjes dhe 
mendimit brenda kulturës së memorialeve. 
Ai thotë se memorialet përfaqësojnë kulturën e kujtesës që 
ekskluzivisht ndërlidhet me “traditën e luftërave çlirimtare në 
Serbi”; ndalohet ngritja apo largimi i monumenteve nëse kjo 

rezulton me humbjen e sovranitetit, integritetit territorial, 
totalitetit, pavarësisë dhe lirisë së Republikës së Serbisë. 
Ligji ndalon monumente për persona që përfaqësojnë ide 
ose ideologji fashiste, naziste, shoviniste, separatiste, ose 
që kanë bashkëpunuar me agresorin, pushtuesin, aleatët 
apo përkrahësit e tyre. Ligji rregullon sipërfaqësisht kritere 
të tjera për largimin e monumenteve që krijojnë hapësirë 
për vendimmarrje arbitrare, kryesisht nga Ministria, që 
thotë fjalën e fundit. Sidoqoftë, kjo dispozitë nuk përfshin 
personat e rehabilituar nga Ligji për Rehabilitim apo procesi 
i rehabilitimit të të cilëve është në vijim e sipër (2006-2011). 
Ligji kërkon nga qeverisja lokale të mbledhë të dhëna për 
memorialet e luftës dhe nga Ministria të krijojë evidencë 
unike për secilin brenda 6 muajsh nga zbatimi i Ligjit. Së 
bashku, ato mbledhin evidenca për viktimat që nga Lufta e 
Parë Botërore deri më sot (1912-1999).
Ky vendim ligjor ngre pyetjen e fatit të monumenteve të 
ngritur për vuajtjet e boshnjakëve në Sanxhak (rrëmbimet 
dhe vrasjet në Sjeverin dhe Shtërpci) dhe mundësinë e 
shenjimit të vendeve në Serbi ku në 1991 janë burgosur 
civilë dhe ushtarë kroatë. Po seria e krimeve të kryera në Srem 
nga anëtarë të Partisë Radikale Serbe, për të cilat u dënua 
Vojisllav Shesheli? 

Pas nxjerrjes së Ligjit, gazeta “Večernje novosti” raportoi 
se “me gjasë, deri në vjeshtë 2018, të gjithë monumentet 
e ngritur për pushtuesit, kriminelët e luftës dhe terroristët 
do të largohen”, duke iu referuar p.sh., largimit të dedikuar 
të ashtuquajturve “armiq”, si busti i Aqif Efendiut në Novi 
Pazar dhe monumentet për pjesëtarët e Ushtrisë Çlirimtare të 
Preshevës, Bujanovcit dhe Medvegjës në Preshevë (UÇPMB). 
Për disa boshnjakë, Aqif Efendiu është hero kombëtar që 
pengoi njësitë çetnike të hynin në Novi Pazar gjatë Luftës 
së Dytë Botërore. Për të tjerë, është kriminel lufte pasi 

Autore: Ministria e Mbrojtjes, Republika e Serbisë
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bashkëpunoi me pushtuesit dhe në janar 1945 u ekzekutua në 
lagjen Haxhet në Novi Pazar se kishte përndjekur dhe vrarë 
serbë, boshnjakë dhe hebrenj nga ky qytet. 
Me nismën e Këshillit Kombëtar Boshnjak, në gusht 2012 
në qendër të Novi Pazarit u vendos busti i Aqif Efendiut. Më 
vonë, qeverisja lokale mori urdhërin ta largonte. Deri më sot, 
busti ka mbetur dhe herë pas herë shndërrohet në poligonin e 
përkryer për të testuar nacionalizmin boshnjak dhe serb dhe 
çdo vit, vetëm aktorët ndryshojnë. 
Memoriali për Luftëtarët e UÇPMB-së u ngrit në Preshevë 
në nëntor 2012, me rastin e njëqind vjetorit të pavarësisë 
së shtetit të Shqipërisë. Pavarësisht reagimeve ashpra 
nga politikanët shqiptarë, në janar 2013 policia e hoqi 
monumentin fshehurazi. Në atë kohë, negociatat ndërmjet 
Beogradit dhe Prishtinës në Bruksel po intensifikoheshin dhe 
largimi i monumentit shërbeu si provë se qeveria e re ende 
kishte agjendë nacionaliste të legjitimizuar nga lufta kundër 
“separatizmit”.
Në jug të Serbisë ka me dhjetëra monumente kushtuar 
pjesëtarëve të UÇPMB-së, por asnjëri prej tyre nuk ka 
shkaktuar reagime si ai në Preshevë. Në Tërnovë të Madhe, 
një fshat aty pranë, gjendet monumenti i Ridvan Qazimit, 
i njohur edhe si Komandant Lleshi, mbi të cilin valëvitet 
flamuri shqiptar. 
Pak qytetarë serbë janë në dijeni të monumentit të ngritur 
për 12 policë të vrarë në fshatin Luçan, pranë Bujanovcit. 
Xhandarmëria e ruante monumentin çdo ditë, por kjo 
nuk ishte mjaft për familjarët që e vizitonin. Në korrik 
2015, monumenti u largua gjatë një vizite të Kryeministrit 
Aleksandar Vuçiq në Luginën e Preshevës. Në fund, 
monumenti u zhvendos në Bujanovaçka Banja, pranë kishës. 
Këta shembuj tregojnë se shteti serb po përdor largimin e 
monumenteve si mjet nacionalist dhe autoriteti ekzekutiv 
shpalos fuqinë. Miratimi i Ligjit për Memorialet e Luftës 
krijon një narrativë koherente brenda së cilës monumentet 
duhen respektuar dhe kjo është një maskeradë e traditës së 
“çlirimit”, banalitete të interesit të përgjithshëm të shtetit, 
emocione kombëtare dhe fetare dhe ato që nuk përbëjnë fakte 
reale historike. 
Dy shembuj të tjerë tregojnë se një tjetër ideologji fshihet pas 

“çlirimit”. Një është monumenti i Dragoljub Mihailloviqit, 
udhëheqësi i lëvizjes çetnike në Ravna Gora, që mori njohje 
shtesë në maj 2018 pas vizitës së oficerëve dhe ushtarëve 
Ushtrisë Serbe. Ministria e Mbrojtjes e mohoi vizitën. Tjetri 
është monumenti i Jasha Tomiqit ngritur në qendër të Novi 
Sadit në 2006, kur kryetare e komunës ishte Maja Gojkoviq, 
asokohe zyrtare e Partisë Radikale Serbe. Jasha Tomiq është 
një figurë historike, që ndër të tjera njihet se ka marrë pjesë në 
aleancën e Vojvodinës me Serbinë, përkatësisht Mbretërinë e 
SKS. Ai ishte një anti-semit i njohur.. 
Në betejën ndërmjet “çlirimtarëve” dhe të “mundurve”, 
produkt i “Ligjit për Memoriale të Luftës”, kujtesa e viktimave 
të civile të luftës zhduket. Prandaj, memoriali për civilët e 
rrëmbyer dhe të vrarë në Prijepolje dhe Sjeverin, krijuar për të 
përkujtuar vuajtjet e tyre dhe për të shërbyer si paralajmërim 
për qytetarët e Serbisë që e kryen këtë krim, është në listë për 
t’u shkatërruar. Edhe shenjimi i skenave të krimit (Hrtkovci, 
Kukujevci), vendeve të burgimit (Stajiqevo, Begejci), varrezat 
masive (Rudnica, Petrovo Sello, Peruqac, Batajnica), vendeve 
të torturave (Shljivovica, Mitrovo polje) dhe vrasjeve brenda 
territorit të Serbisë janë të paligjshme sipas ligjit të ri, sepse 
kërcënojnë “sovranitetin, integritetin territorial, totalitetin 
dhe pavarësinë dhe lirinë e Republikës së Serbisë”. 
Me një ligj të tillë në fuqi, kush do të guxonte të kërkonte apo 
të niste ndërtimin e një monumenti për më shumë se 700 
kufomat e shqiptarëve të Kosovës që u fshehën për dy vjet në 
Batajnicë nga shteti? Nëse nuk ka monument, nuk ka krim, 
po të shprehemi si Obrad Stevanoviqi, Drejtor i Përgjithshëm 
i Policisë i përfshirë në operacionin sekret nga Kosova. 
Nëntë muaj pasi Ligji hyri në fuqi, ende nuk ka informacion 
për shkatërrimin e monumenteve të lartpërmendura apo 
ndalimin e nismave ekzistuese për të reja. Ende nuk ka në 
dispozicion dëshmi publike edhe pse Ministria kompetente 
është dashur ta përfundojë këtë deri në fund të 2018 duke 
përdorur të dhënat nga qeveritë lokale: për numrin dhe 
statusin e memorialeve të luftës, nuk ka progres as për planin 
ambicioz për të mbledhur të dhëna për viktimat e “luftërave 
çlirimtare” (1912-1999). Ligji është joaktiv, por si të gjithë 
mekanizmat e tjerë ligjorë në këtë vend të ngrirë, aktivizohen 
vetëm me urdhër dhe për përdorim nga të fuqishmit. 



Projekti i ashtuquajtur Shkup 2014 (SK2014) është produkt 
i partive politike në koalicion VMRO-DPMNE dhe DUI, 
i realizuar kryesisht gjatë periudhës sa ishin në pushtet. Ai 
është projekti më i shtrenjtë pseudo-kulturor në historinë e 
Maqedonisë së Veriut të pavarur. Për ta kuptuar këtë projekt 
është me rëndësi që ai të analizohet përmes një qasjeje më të 
gjerë ndërdisiplinore, përkatësisht, përmes një prizmi historik, 
kulturor, sociologjik, psikologjik dhe financiar. Deri më tani, 
si ekspertët, ashtu edhe publiku i gjerë i kanë kontribuar një 
analize të tillë përmes aspekteve të lartpërmendura dhe këtu 
dëshirojmë të theksojmë se sapo u promovua, përkatësisht 
në fazën e vet fillestare, ai ngjalli interesim të madh tek 
publiku, sepse kishte kundërvariante në vetvete. Me kalimin 
e kohës, kemi siguruar një “oqean” të materialeve të shkruara, 
dokumentave, videove, dhe materialeve shkencore dhe të tjera 
dhe i jemi kundërvënë SK2014 me vetë kundërshtitë që ai ka. 
Sidoqoftë, ka ende shumë pyetje që nuk kanë marrë përgjigje, 
sa i përket autorëve, platformave projektuese, transaksioneve 
financiare, mekanizmave vendimmarrës dhe zbatimit të tij.
Në përpjekje për të adresuar disa nga aspektet e lartpërmendura, 
për aq sa lejon ky artikull, të projektit SK2014, mund të themi se 
ishte manovër politike populiste për të ndërtuar subjektivitetin 
e ri pas-socialist maqedonas. Procesi është zhvilluar në nivele të 
ndryshme politike, shoqërore, estetike, urbane dhe të sistemeve 

të vlerave dhe është përcjellë nga kundërshti financiare. Një nga 
qëllimet e projektit ishte që të shfarosej rrënjësisht e kaluara 
socialiste maqedonase dhe të mishërohej një subjektivitet i ri 
politik popullor josocialist, që aspiron të përballet me subjekte 
të tjera më të rëndësishme. Qëllimi ka qenë edhe që të bëhen 
thyerje dhe të kundërshtohet rendi simbolik dhe normativ pas-
socialist, përmes pozicioneve specifike politike dhe sidomos 
duke përdorur fabrikime historike. Kjo është mishëruar në 
ndërtimin e shpejtë dhe masiv të kishave të reja, skulpturave të 
mëdha, muzeve dhe me rindërtimin e fasadës së lagjeve të tëra.  
Figura qendrore është Aleksandri i Madh, identiteti i të cilit 
mbulohet nga emërtimi zyrtar “Luftëtari mbi kalë”. Me fjalë të 
tjera, projekti është personifikim i konceptit të të ashtuquajturit 
proces i “antikizimit”. Sipas këtij koncepti, qëllimi ka qenë që 
mitet të përkujtohen duke zbatuar referenca kulturore pseudo-
historike dhe të tjetërsuara, ndërkohë që zbatohet zhvendosja 
kundërthënëse e identitetit kombëtar maqedonas nga thelbi 
i vet [në aspekt gjuhësor: si sllav dhe shtetësia si praktikë: 
socialiste] deri në kohërat e largëta të antikitetit… Për 
momentin, kontestet dhe shkeljet kanë ndodhur në nivel 
simbolik, që nënkupton hapësirën/sferën e vlerësimit të 
subjektivitetit të ri pas-socialist maqedonas që është mobilizuar 
përmes VMRO DPMNE-së. E gjitha kjo ka çuar në konfuzion 
emocional dhe mospërputhje konjitive për njerëzit, sepse ishte 

Memorializimi 
etnocentrik dhe 
kleptokracia 

Shkupi 2014: 

Autore: Kristina 
Lozanovska, “Skender 
beg”, i adhuruar 
nga shqiptarët 
dhe maqedonasit. 
“Mozaiku shqiptar” 
prapa tij rrëfen 
historinë e lindjes së 
kombit shqiptar me 
Skënderbeun si figure 
qendrore.

NATALIJA POPOVSKA DHE ANA CHUPESKA



çështje e projektimit të nxitur të identitetit.
Sigurisht, ky obsesion me ndërtimin masiv dhe 
ndryshimin e dukjes së objekteve ekzistuese nxitet 
nga motive të paarsyeshme dhe mund të shpjegohet 
përmes metodave të psikoanalizës, sidoqoftë, 
projekti nuk është kontravers vetëm në terma 
të kostos së vet, por edhe qëndron si skandal 
financiar me dimensione të mëdha.
Në mesin e gjërave të tjera, SK2014 ka 
ushtruar një lloj presioni tek maqedonasit 
që të zgjedhin ndërmjet identifikimit si sllavë 
apo si pasardhës të maqedonasve të lashtë, duke 
sjellë një ndarje në popullsi ndërmjet atyre që 
mbështesin këtë paradigëm diakronike dhe atyre 
që nuk e mbështesin. Ngjashëm, Sheshi Skënderbe, 
po ashtu pjesë e projektit SK2014 dhe i ndërtuar në 
anën tjetër të lumit Vardar, është përplot tipare etnike 
të kombit shqiptar. Ikonografia e muralit është etno-
nacionaliste dhe supozohet se si e tillë nënkupton një 
“reagim” ndaj projektit etno-nacionalist nga ana 
“tjetër” në Sheshin Maqedonia. Mozaiku i muralit 
rrëfen historinë e idesë shqiptare për pavarësi 
dhe procesin e komb-ndërtimit. Duke 
treguar Nënë Terezën, partizanët shqiptarë, 
betejën për çlirimin e Kosovës, kryengritësit 
shqiptarë dhe Lidhjen e Lezhës. Figura 
qendrore në këtë shesh është Skënderbeu. 
Monumenti i tij është zhvendosur në një 
piedestal shumë më të madh se më parë. 
Me pak fjalë, etnocentrizmat maqedonase 
dhe shqiptare janë në garë me njëri-tjetrin 
brenda SK2014 dhe për llogari të kësaj 
konkurrence, komunitetet e tjera etnike që 
jetojnë brenda Republikës së Maqedonisë së 
Veriut janë margjinalizuar. Kjo pasqyrohet 
në procesin e vendimmarrjes si dhe në 
zbatimin dhe sigurisht, në përfaqësimin 
e të tjerëve brenda kornizës së projektit. 
Natyra problematike e këtij projekti nxit 
konflikt ndëretnik dhe brendaetnik në 
nivel simbolik. 
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Do të vazhdojë ta bëjë këtë për një kohë të gjatë, duke 
patur parasysh se piedestalet dhe monumentet do të 
qëndrojnë aty për dekada të tjera. I ashtuquajturi projekti 
“Shkup 2014” ka prapavijën e vet megallomane dhe 
kleptokratike. Nga 80 milionë eurot e para, ai ka arritur 
në shifrën 640 milionë, ku nuk përfshihet propaganda 
(dokumentarë, reklama, subvencione për teatrin e kështu 
me radhë). Sot, si rezultat i keqmenaxhimit të theksuar 
financiar, qytetarët maqedonas kanë borxh 280 milionë 
euro. Ngaqë projekti u financua me para publike, sot ai 
është nën hetim nga Prokuroria Speciale. Monumentet e 
shtrenjta për SK2014 do të shërbejnë jo vetëm si shembull 
i abuzimit populist të formës së monumentit në krijimin 
e kujtesës kulturore, por edhe si makineri e “shpërlarjes së 
parave”. Për më tepër, në nivel të vlerave – i gjithë procesi 
për antikizimin që u vu në jetë nga SK2014 kishte për 
qëllim të fshinte kujtesën kulturore socialiste duke krijuar 
një kujtesë kulturore të re të rreme të lidhur me Antikitetin. 
Është e qartë për të gjithë ne: monumentet, reklamat dhe 
propaganda të paguara me paratë publike kanë krijuar një 
histori të rreme dhe kanë provokuar emocione armiqësore 

në radhët e qytetarëve maqedonas.
Rrjedhimisht, SK2014 përfaqëson një glorifikim 
etnocentrik të të dy etnive, me mungesë të 
komunikimit kulturor dhe politik dhe nga pikëpamja 
estetike, është manifestim i kiçit, obsesion me 
mitet, promovim i modeleve konservatore fisnore 
etnike, mungesë e vetëdijësimit dhe komunikimit 
me kontekstin socio-politik të shekullit të 21-

të dhe sigurisht, e gjitha kjo është mbulesë për 
keqmenaxhim të financave. Kështu, projekti nuk 

arrin të shndërrohet në nxitës të kujtesës kolektive, 
por përkundrazi, gjeneron memorializim etnocentrik, 
konservatizëm dhe kleptokraci.

Autore: Kristina Lozanovska, “Luftëtari mbi kalë” – monumenti më i lartë i SK2014 është drejtpërsëdrejti i lidhur me 
trashëgiminë e Aleksandrit të Madh – ai e ka polarizuar komunitetin për shkak të narratives së vet etnocentrike. 
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GRATË 
BRONZ

Në shumicën e vendeve të Evropës Lindore, arkitektura 
e periudhës së socializmit karakterizohej nga ngritja e 
monumenteve si përzierje e nacionalizmit dhe socializmit. 
Pothuajse çdo vend i kampit socialist ka patur “Nënën”1, e vet, 
të përjetësuar me krenari në bronz: nga Ukraina dhe Gjerogjia, 
deri në Armeni, Rusi dhe në Shqipëri. Këto monumente 
paraqesin një grua anonime2, mishërim i tipareve femërore/
mëmësore të Mëmëdheut.
“Nënë Shqipëria”, “Monumenti i Mëmëdheut” në Ukrainë, 
“Mëmëdheu Thërret” në Rusi, “Nënë Armenia” dhe “Nëna e 
Gjeorgjisë” vendosin figurën e gruas mbi piedestal. Edhe pse 
“nëna” e një kombi shpeshherë ishte një copë abstrakte bronzi, 
“babai” i kombit ishte gjithnjë një person i vërtetë. Ai kishte 
jetuar me të vërtetë. Ai ishte “shpikësi”, “heroi”, udhëheqësi 
i ndonjë kryengritjeje mesjetare apo i revolucionit socialist.
Sigurisht, kjo përmban portretizimin e “gruas tipike” dhe 
të vendit të saj në shoqërinë socialiste, që përcaktohej nga 
ideologjia dominuese e regjimit. Gruaja ishte nëna. Ajo ishte 
nëna e kombit. Ajo ishte rigjeneruesja fizike dhe shpirtërore. 
Ajo sillte në jetë “burrat trima” që pastaj i rriste me “shpirtin e 
patriotizmit”. Ajo ishte në rolin pasiv të furnizueses, infermieres 
dhe edukatores së brezave të rinj. Pra, figura më e lavdëruar 
e kombit duhej të ishte gruaja. Monumentet e “nënave” 
socialiste të kombit ishin “Virgjëreshat Mari” shekullare, të 
përshtatura për rrethanat politike dhe ideologjike të asaj kohe.
Kosova bënte përjashtim. Kosova nuk kishte “nënë” nga 
bronzi. Ndoshta për shkak të faktit se nuk ishte shtet i pavarur 
si Shqipëria apo shtetet e BRSS-së, as republikë si Armenia, 
Gjeorgjia ose Rusia.
Në fakt, Kosova jo vetëm që nuk ka monument të “Nënës 

1 https://www.mywanderlust.pl/mothers-of-post-soviet-countries/
2 https://balkanist.net/national-mothers-of-socialism/

së Kombit”, por në përgjithësi ka prani minimale të 
monumenteve, memorialeve dhe busteve të figurave historike 
femërore. Edhe pse çdo qosh është përplot me monumente 
të kontributit të burraveve, kryesisht në aktivitet politik 
dhe ushtarak, por edhe kulturë, arte, akademi etj., numri i 
monumenteve për të nderuar gratë është i ulët. Jashtëzakonisht 
i ulët.
Nuk ka nevojë të thuhet, pa dashur të biem viktimë e 
viktimizimit dhe duhet të pranohet se numri i burrave që u 
kanë kontribuar sektorëve të ndryshëm të shoqërisë kosovare 
është më i madh sesa numri i grave. Megjithatë, kjo ka 
shpjegimin e vet. Si një shoqëri ku patriarkalizmi ka qenë 
shumë i fuqishëm, sidomos në të kaluarën, numri i grave me 
mundësi të barabarta për të patur sukses në jetën publike njësoj 
si burrat ka qenë shumë më i vogël.
Ka qenë e vështirë për një grua të angazhohej në aktivitete 
politike ose ushtarake. Gjatë luftës në Kosovë, numri i grave 
që kanë luftuar ka qenë proporcionalisht më i ulët se i burrave. 
Nga ato pak pjesëmarrëse gra në Ushtrinë Çlirimtare të 
Kosovës (UÇK), shumë kanë luajtur role dytësore, si mjeke, 
si korriere të besueshme në terren dhe menaxhoninlogjistikën e 
luftës, kryesisht në qytete. Në një shoqëri patriarkale, lufta dhe 
betejat shihen se u përkasin ekskluzivisht burrave dhe vetë lufta 
shihet si tipar mashkullor. Duke patur parasysh numrin e ulët 
të grave në UÇK, në krahasim me burrat, numri i memorialeve 
dedikuar grave është shumë më i vogël.

Monumenti i Nënë Terezes 
Në fakt, gruaja e parë së cilës iu ngrit monument në Kosovë 
as nuk kishte lindur, as nuk ishte rritur këtu. Ajo ishte një 
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misionare fetare. Ajo ishte Nënë Tereze. Ajo lindi në Shkup, 
qytet shumë pranë Kosovës që ka shumë elemente të shoqërisë 
kosovare. Si 18-vjeçare ajo shkoi në Irlandë dhe një vit më 
vonë, në 1929, udhëtoi drejt Indisë për t’iu shërbyer të varfërve 
në kuadër të një misioni katolik.
Nënë Tereze nuk i harroi kurrë rrënjët e saj shqiptare. Në 
dhjetor 1990 ajo vizitoi Tiranën, asokohe nën regjimin 
komunist. Nënë Tereze u takua me Ramiz Alinë, Presidentin 
e Shqipërisë dhe pasardhësin e Enver Hoxhës dhe i kërkoi t’i 
jepte leje të hapte misionin e saj bamirës në Shqipëri. Ajo nuk 
e harroi as Kosovën. Në fakt, gjatë jetës së saj, Nënë Tereze e 
ka vizituar Kosovën dhe Shkupin pesë herë3  – në 1970, 1978, 
1980, 1982 dhe 1986.
Me shpërbërjen e Jugosllavisë nga fundi i viteve 1980, nisi të 
shfaqej pluralizmi politik. Partia e parë politike jokomuniste në 
Kosovë ishte Lidhja Demokratike e Kosovës e udhëhequr nga 
Dr. Ibrahim Rugova. Rugova e mbështeti diskursin e tij publik 
mbi referencat historike të së kaluarës dhe Nënë Tereze ishte 
një nga figurat më të rëndësishme të narrativës politike të tij.
Rugova gjithashtu i ka përdorur këto figura në terma simbolikë. 
Pas luftës, ai propozoi ndërtimin e një katedraleje katolike në 
qendër të Prishtinës për ta nderuar misionaren shqiptare. Në 
2002 u përcaktua vendndodhja: në qendër të Prishtinës, ku 
ishte një shkollë e mesme. Në 2007, Qeveria miratoi buxhetin 
për ndërtimin e Katedrales “Shën Nënë Tereza” dhe në 2010 
ajo u përurua me rastin e 100 vjetorit të lindjes së saj.
Më herët, në korrik 2002, në bulevardin në qendër të qytetit 
u ndërtua një monument që nderonte Nënë Terezen, duke e 
bërë atë të parën grua për të cilën u ngrit monument pas luftës.

Memoriali “Heroinat” 
Gjatë luftës së fundit në Kosovë, në vitet 1998 dhe 1999, mijëra 
gra shqiptare u dhunuan4 nga forcat ushtarake dhe policore 
serbe, si dhe nga paramilitarët serbë të lidhur me qeverinë 
e Serbisë. Sipas përllogaritjeve5, numri i grave të dhunuara 
arrin në 20,000. Dëshmitë individuale të të mbijetuarave janë 
tmerruese: ato rrëfejnë për dhunime në shtëpi, para pjesëtarëve 
të familjeve, në qendra të paraburgimit, në radhët e refugjatëve, 
të shoqëruara nga rrahje dhe poshtërime…
Sot e kësaj dite, fare pak është bërë për këtë “kategori” që i ka 
mbijetuar luftës. Pavarësisht miratimit të ligjit që parasheh se 

3  https://www.kultplus.com/tag/nene-tereza-viziton-kosoven/
4  https://www.politico.eu/interactive/a-dark-legacy-the-scars-of-sexual-violence-from-the-kosovo-war/
5  https://www.theguardian.com/global-development/2018/aug/03/after-two-decades-the-hidden-victims-of-the-kosovo-war-are-finally-recognised

këto të mbijetuara do të marrin së paku reparacione materiale 
dhe përkrahje morale, deri më tani ndërlikimet buxhetore e 
kanë shpërfillur zbatimin e plotë të tij. Në fakt, edhe krijimi i 
listës së grave të abuzuara gjatë luftës ka mbetur në vendnumëro.
Edhe pse me vonesë, kujtesa për to nuk ka munguar. Në 
qershor 2015, me rastin e 16 vjetorit të çlirimit të Kosovës, 
në qendër të Prishtinës u ngrit një monument në nder të grave 
të dhunuara gjatë luftës. Një fytyrë femërore, e krijuar nga 
20,000 gjilpëra, ku secila përfaqëson një viktimë të dhunimit 
në Kosovë. Nuk është as statujë, as bust për një grua, por 
përfaqëson dhimbjen e mijëra grave. 

Statuja e Hyrë Eminit
Hyrë Emini lindi në Ferizaj në vitin 1973. Që nga vitet e saj 
si studente e Universitetit të Prishtinës, ajo u angazhua në 
Këshillin për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut dhe nëpër 
organizata ilegale. Në moshën 21-vjeçare, ajo u arrestua në 

Autore: Memoriali “Heroinat”, Eurisa Rukovci
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qytetin e saj të lindjes nga Sigurimi i Shtetit. Pasi u lirua, 
ajo shkoi të studiojë në Tiranë, por në vitin 1998 u kthye në 
shtëpi për t’u bërë luftëtare e UÇK-së. Hyra luftoi në beteja 
të vështira, në krah tër luftëtarëve burra. Emri i saj i luftës 
ishte “Mira”.
Pas luftës, Hyra u angazhua në Trupat Mbrojtëse të Kosovës 
(TMK). Kur në vitin 2001 në Maqedoni shpërtheu konflikti i 
armatosur, Hyra dha dorëheqjen nga TMK-ja dhe u bë pjesëtare 
e Ushtrisë Çlirimtare Kombëtare (UÇK) në Maqedoni. Më 29 
korrik 2001, bashkë me katër shokë të saj luftëtarë – një nga 
Kosova, një nga Shqipëria dhe dy nga Maqedonia, Hyra u vra 
duke luftuar në Kuk-Zabel, Gostivar.
Në mars 2017, në qendër të Ferizajit, vendlindja e saj, u zbulua 
statuja e Hyrë Emini-Mirës. Shumë qytetarë dolën ta nderojnë 
kujtimin e Mirës. Kështu, Mira u bë e para ushtare e UÇKs-së 
për nder të së cilës u ndërtua një statujë në Kosovë.

Statuja e Xhevë Krasniqi-Lladrovcit dhe 
Fehmi Lladrovcit
Xhevë Krasniqi-Lladrovci lindi në vitin 1955 në një fshat 
të Drenicës. Ajo ishte vajza e një aktivisti të organizatave 
klandestine, i cili në vitet 1980 kishte punuar ilegalisht për 
të nxitur kryengritjen kundër Jugosllavisë Socialiste. Si babai 
i saj, ajo u angazhua në lëvizjen e rezistencës nga mosha e re.

Gjatë aktivizmit politik, ajo u njoh me një nga aktivistët 
kryesorë të operacioneve të fshehta, Fehmi Lladrovcin. Më 
vonë, Fehmiu u arrestua dhe u dënua me 10 vjet burg, por 
më parë, Xheva dhe Fehmiu vendosën të martohen. Edhe pse 
Fehmiu ishte në burg, Xheva jetoi në shtëpinë e tij, ashtu si 
e kërkonte tradita dhe u bë nuse pa dhëndërr. Pas lirimit të 
Fehmiut, për shkak të persekutimit politik, ata vendosën të 
largohen nga Kosova dhe të kërkojnë azil politik në Zvicër, ku 
e vazhduan aktivizmin politik deri në pranverën e vitit 1997.
Në maj të atij viti, Xheva dhe Fehmiu u nisën për Kosovë, 
kapërcyen malet shqiptare për ditë të tëra dhe tentuan të 
krijojnë celulat e UÇK-së në Kosovë. Mirëpo serbët i zbuluan, 
ndaj hyrja e tyre dështoi dhe ata do të riktheheshin vetëm në 
mars 1998.
Xheva mori pjesë në betejat më të ashpra që në Drenicë. Më 
22 shtator 1998, Fehmiu u vra në krye të luftimeve. Për të 
mos dobësuar besimin e ushtarëve, Xheva mori komandën 
dhe vazhdoi derisa u vra disa orë më pas. Xheva dhe Fehmiu 
nuk ishin thjesht një çift i martuar, por shokë aktivistë lufte. 
Pas luftës, Xheva dhe Fehmiu u shpallën “Heronj të Kosovës”. 
Ajo u shpall pas vdekjes “gjeneral-major” e UÇK-së.
Në shtator 2018, statuja e Xhevë dhe Fehmi Lladrovcit u 
inaugurua në qendër të Drenasit. Ashtu u memorializuan 
si kishin jetuar: bashkë, krah njëri-tjetrit si shokë të jetës, 
aktivizmit dhe luftës.
Në Kosovë do të hasni edhe statuja dhe buste të grave të tjera, 
si Ganimente Tërbeshi, aktiviste antifashiste, e varur në vitin 
1944 në qendër të Gjakovës nga gjermanët nazistë. Ajo ishte 
17-vjeç. Shumë nga këto buste janë ngritur në shkollat e 
emërtuara për to.
Ajo çka i mungon Kosovës janë memoriale dedikuar 
kontributit femëror për shoqërinë, shembull në fushat e 
shkencës, akademisë, kulturës, artit, apo letërsisë. Duket se 
për momentin kjo gjë nuk është përparësi për qeverinë tonë. 
Një vend që po mbytet nga “temat e mëdha”, nga negociatat 
me Serbinë e deri tek tema e punësimit të militantëve partiakë, 
mezi gjen kohë të diskutojë temën e dhunës kundër grave, e 
aq më pak temën e nderimit dhe të përkujtimit të grave që i 
kanë kontribuar shoqërisë tonë.
Shpresojmë se e ardhmja do të sjellë përkushtim më serioz ndaj 
të drejtave, ku u tregojmë respekt grave që janë gjallë dhe pastaj 
atyre që kanë vdekur, së paku me statuja.

Autore: Monumenti i Nënë Terezes, Eurisa Rukovci
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Autori Zlatiborka Popov Momçinoviq ka botuar kohëve 
të fundit librin “Gratë gjatë procesit të pajtimit në Bosnje e 
Hercegovinë: sfida për rolet gjinore, narrativat e krijuara (dhe 
të reja) dhe praktikat performuese me fokus tek feja”. Faqe të 
këtij botimi përmbajnë rezultate të hulumtimeve të zgjeruara 
empirike. Do të theksoj në veçanti një nga këto gjetje, që sipas 
autorit, gjatë intervistave të thelluara, disa nga të intervistuarit 
kanë deklaruar se “është e nevojshme të ndërtohen monumente 
për të gjitha viktimat pa prefiksin etnik” dhe se “nuk ka vullnet 
politik për të ndërtuar një monument për një ‘popull’ me status 
të minoritetit në aspektin e shifrave në vendndodhje specifike”. 
Ngjashëm, në esenë e tij “Shprehja e të pashprehurës” Nerzuk 
Qurak e sheh ndërtimin e monumenteve të “fajit tonë”, gjë 
që është e mundur “nëse e çlirojmë përditshmërinë tonë nga 
terrori i historisë”, si shpresë për të ardhmen. Edhe nëse etno-
nacionalizmi i thellë na ndan dhe modeli në vazhdimësi është 
memorializimi i vuajtjes ekskluzivisht brenda kufijve të secilit 
komunitet, përveç ndërmarrjes së hapave drejt përgjegjësisë 
etnike, shenjimi joformal i Ditës Përkujtimore të Grave 
Viktima në Luftën e Bosnje e Hercegovinës (BeH) na jep një 
shkëndijë shprese se e pamundura ende është e mundur.
Me f ja lë  të  t jera ,  r rë f imi  i  pambaruar  l idhur me 
institucionalizimin e kësaj dite në të njëjtën kohë inkurajon 
edhe njohjen e përpjekjeve të aktivistëve, ndërkohë që 
shkurajon mbështetjen për rezistencën ndaj përpjekjeve të tyre. 

1 https://www.parlament.ba/committee/read/21?mandateId=8

Sigurisht, ia vlen që kjo rezistencë të diskutohet dhe mund të 
argumentojmë se është arritur kompromis në diskutimet 
e zhvilluara nga shtatori 2014 deri në janar 2018. Prandaj, 
qëllimi kryesor në tekstin në vijim në bazë të analizës së 
procesverbaleve nga sesionet e Komisionit për Barazi Gjinore 
në Dhomën e Përfaqësuesve të Parlamentit të BeH dhe 
materialet e shqyrtuara gjatë këtyre sesioneve mund të gjenden 
në uebfaqen e Parlamentit të BeH1 është që të parashtrohet 
prapavija historike e nismave të aktivistëve gra dhe burra 
deri tani në mënyrë që të krijohej Dita Përkujtimore e Grave 
Viktima në Luftë në BeH.
Tani, aktivistë nga qytete të ndryshme të BeH e shenjojnë 
8 dhjetorin si ditën joformale Përkujtimore të Grave 
Viktima në Luftë në BeH, në kuadër të fushatës globale: 16 
ditë të aktivizmit kundër dhunës gjinore. Kjo ndërton një 
narrativë krejtësisht të ndryshme të kujtesës që nuk është e 
njëanshme. Sidoqoftë, ajo duhet të merret parasysh lidhur 
me sferën e shoqërisë civile dhe veprimtarisë joformale 
politike, veprimtarisë formale politike që ndërtojnë narrativa 
mashkullore të kujtesës, jo vetëm duke shpërfillur përvojat 
specifike nga lufta të grave, por shpeshherë duke manipuluar 
me shkathtësi retorikën etno-nacionaliste, gjë që jo vetëm 
paralizon procesin e ndërtimit të paqes, por edhe e thellon 
konfliktin.
Në vjeshtën e vitit 2014, 12 organizata bashkëpunuan për 

Histori e shkurtër e institucionalizimit 
të kujtesës (përpjekje)

Autore: Qendra për të drejtat e grave në Zenicë

AMILA ZHDRALLOVIQ
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Amila (Ždralovic) Zhdralloviq ka diplomuar nga Departamenti i Filozofisë dhe Sociologjisë pranë Fakultetit të Filozofisë në 
Sarajevë dhe masterin dhe doktoraturën i ka kryer pranë Departamentit për Sociologji pranë Fakultetit të Shkencave Politike në 
Sarajevë. Ajo është bashkëautore e dy librave dhe autore e mbi 30 punimeve shkencore. Fokusi parësor dhe interesi i saj janë 
diskutimet feministe për drejtësinë dhe paanshmërinë. 

projektin “Paqja me Fytyrën e Gruas – Nisma e Grave për 
Ballafaqimin me të Kaluarën”; ato morën nënshkrimet e 
rreth 1,200 qytetarëve që u dërguan si nismë me shkrim për 
caktimin e Ditës Përkujtimore për Gratë Viktima të Luftës 
në BeH (më tutje në tekst: Nisma) pranë Komisionit për 
Realizimin e Barazisë Gjinore pranë Dhomës së Përfaqësuesve 
të Parlamentit të BeH (më tutje në tekst: Komisioni). Kjo 
nismë e përbashkët për paqe është me rëndësi në shumë 
nivele. Ajo mbledh bashkë aktivistë gra dhe burra nga e gjithë 
BeH, të cilët sipas Nismës, deklarojnë faktin se gratë janë 
të përjashtuara nga procesi i memorializimit dhe se “vuajtja 
totale dhe individuale e grave nuk ‘shenjohet’ në asnjë formë”. 
Kjo nismë është parakusht me rëndësi për drejtësinë, sepse e 
vendos memorializimin në diskursin e vuajtjes së qytetarëve të 
BeH-së gjatë luftës civile nga viti 1992 deri në vitin 1995 dhe 
përmban një tërësi përvojash. 
Ne disa raste, Komisioni ka rishikuar Nismën. Shqyrtimi nisi 
në shkurt të vitit 2015 (në seancën e tretë të Komisionit) dhe 
vazhdoi në prill në të njëjtin vit gjatë sesionit të pestë, kur 
Komisioni e “pranoi nismën në parim” dhe u pajtua që “pas 
rishikimit të arsyetimit për datën e propozuar nga aplikuesi i 
Nismës” Komisioni do të marrë vendim për “një propozim të 
aktit që do t’i përcillet Dhomës së Përfaqësuesve për miratim 
dhe që do të paraqesë realizimin e Nismës”. 
Në shtator 2015 u dorëzua amendamenti i Nismës, ku 
propozohej që Dita Përkujtimore e Viktimave Gra në Luftën 
në BeH duhej të ishte në “datë neutrale” – me 8 dhjetor 
– që nuk do të kishte tiparet e një feste kombëtare, por do 
të shenjohej në kuadër të fushatës globale prej 16 ditësh të 
aktivizmit kundër dhunës gjinore. Amendamenti përmbante 
një shpjegim të hollësishëm me historik gjithëpërfshirës të 
kësaj fushate globale dhe për rëndësinë e saj, duke treguar qartë 
se aplikuesit bënin përpjekje për ta trajtuar memorializimin e 
qytetarëve me ndjeshmëri. Duke zgjedhur një datë neutrale, 
aplikuesit, ashtu si deklarohet në Amendament, donin ta 
ngrinin “vuajtjen e njerëzve (gra dhe burra) gjatë luftës” nga 
“atmosfera në përgjithësi e politizuar” të periudhës ndërmjet 
viteve 1992-1995, në një vlerësim të “vlerës së të drejtave dhe 
jetës së njeriut”. Besoj se rëndësia e një qasjeje të tillë është se 
ajo është e hapur për të gjitha përvojat e ndryshme, personale 

dhe të dhimbshme e sidomos për përvojat e margjinalizuara 
të grave.
Nga fundi i vitit 2015, pavarësisht se në dukje vetëm nevojitej 
të propozohej një datë konkrete për Nismën, kemi kuptuar nga 
procesverbali i sesionit të shtatë të Komisionit se amendamenti 
për Nismën e organizatave të grave në BeH ishte rishikuar dhe 
pas dy votave për “po”, dy “kundër” dhe një “abstemin”, Nisma 
nuk u pranua. Meqë aplikuesve nuk ju dha asnjë shpjegim, por 
vetëm një njoftim se Nisma nuk ishte pranuar, simbolikisht – 
me 8 dhjetor 2016, ata e ripërsëritën kërkesën dhe propozuan 
që Komisioni të mbante një “sesion / debat tematik për 
çështjen e aspektin gjinor gjatë memorializimit të luftës” në 
BeH bashkë me një arsyetim prej katërmbëdhjetë faqesh që 
më pas ishte temë diskutimi gjatë sesionit të dymbëdhjetë të 
Komisionit. Propozimi për të mbajtur një debat tematik u 
miratua. 
Në korrik 2017 u mbajt tryeza e rrumbullakët “Aspektet 
gjinore të memorializimit të luftës në BeH” për të arritur në 
një zgjidhje të pranueshme. Aktivistja dhe feministja Vildana 
Xhekman, duke bërë një përmbledhje të konkluzioneve nga 
tryeza e rrumbullakët, deklaroi se ndër të tjera, ishte arritur 
pajtimi që Komisioni të “vendoste Nismën në rendin e ditës së 
një prej sesioneve të veta të ardhshme” me qëllimin që “sesioni 
tematik i Komisionit të caktohej jo më vonë se 8 dhjetori 
2017”.
Në janar 2018, gjatë sesionit të pesëmbëdhjetë të Komisionit, 
konkluzionet që dolën nga kjo tryezë e rrumbullakët u 
diskutuan dhe u pranua që “Nisma në të cilën Komisioni do të 
marrë pjesë për të shenjuar 8 dhjetorin si Ditën Përkujtimore 
për Vuajtjen e Grave gjatë luftës në BeH, por qasja unanime e 
Nismës është se Komisioni propozon për Parlamentin e BeH-
së të marrë vendim që kjo ditë të përkujtohet zyrtarisht me 8 
dhjetor”. Komisioni u tërhoq nga vendimi për këtë propozim 
dhe me 8 dhjetor aktivistët mbajtën joformalisht Ditën 
Përkujtimore për Vuajtjen e Grave gjatë luftës në BeH. Tani 
më kujtohet se duhet t’ua sjell në mendje fillimin e tekstit: nëse 
nuk ka asnjë mënyrë për të institucionalizuar dhe shenjuar 
formalisht ditën përkujtimore për vuajtjen e qytetareve gra, 
është naive të presësh se do të ngrihet një monument që 
përfaqëson “fajin e vetes”.
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13 KORRIK 2019 (THIRRJA PËR DORËZIM 
DERI ME 15 QERSHOR): KONFERENCA NDËR-
DISIPLINORE: TRAUMAT E LUFTËS, KUJTESA 
KOLEKTIVE DHE DREJTËSIA TRANZICIONALE, 
UNIVERSITETI I PRISHTINËS, KOSOVË

29 MAJ – 1 QERSHOR: FESTIVALI MIRËDITA, 
DOBAR DAN, BEOGRAD, SERBI

NË VAZHDIM E SIPËR (2019): ARSIMI PËR 
PAQE NË / PËR SHKOLLAT, BOSNJË E 
HERCEGOVINË

LAJME DHE RISI

Panairi vjetor i Artit në Shkup InSitu do të zhvillojë edicionin e 
6-të në fund të muajit qershor, me tematikën “Kryqëzime”. Kry-
qëzimi është pika ky takohen dy gjëra. Artistët do të eksplorojnë 
“kryqëzimet” ndërmjet privates dhe publikes, vendores dhe 
ndërkombëtares, të mundurës dhe të pamundurës… Mësoni më 
shumë në programin që do të shpallet! https://www.facebook.
com/insituartfairskopje/

Të shtunën, me 13 korrik, Nottingham Trent University dhe 
Universiteti i Prishtinë do të mbajnë në Prishtinë konferencën 

Në fillim të këtij muaji, forumZFD hapi festivalin “Mirëdita, dobar 
dan” në Beograd, me versionin serb të librit të kujtimeve “Të jetosh 
me kujtimet e të pagjeturve”, libër ky për personat e pagjetur nga 
lufta e fundit në Kosovë dhe për njerëzit që ende po i kërkojnë. Kjo 
ngjarje e përvitshme unike prezanton skenën kulturore dhe artistike të 
Kosovës para publikut të Beogradit, duke krijuar hapësirë për artistët 
nga Kosova dhe Serbia që të ndajnë ide dhe të bashkëpunojnë, të 
shqyrtojnë me sy kritik çështjet socio-politike, përmes filmave, librave, 
veprave të artit dhe debateve publike. Në një kohë kur marrëdhëniet 
ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës janë mjaft të acaruara, festivali 
ndërton marrëdhënie të shkëmbimeve normale ndërmjet dy vendeve, 
për të përcjellë një mesazh: barrierat duhet të shemben, jo të ngrihen. 
Festivali organizohet nga: Integra (Kosovë), Youth Initiative for 
Human Rights (Serbi), Civic Initiative (Serbi), me përkrahje nga 
Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS), Fondacioni 
për Shoqëri të Hapur në Serbi, Rockefeller Brothers Fund (RBF), 
Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit e Republikës së Kosovës.

Që nga fillimi i vitit 2019, forumZFD në Kosovë dhe në Bosnie e 
Hercegovinë, bashkë me partnerët e tyre rajonalë, po mbështesin një 
projekt rajonal të përbashkët për t’i kontribuar zhvillimit të mjeteve 
dhe materialeve pedagogjike inovative lidhur Arsimin për Paqe. Mate-
riali arsimor mbi ballafaqimin konstruktiv me të kaluarën, të drejtat e 
njeriut dhe transformimin jo të dhunshëm të konflikteve po prezanto-
het tek mësimdhënësit, vendimmarrësit dhe nxënësit. Me anë të tra-
jnimeve dhe shkëmbimeve rajonale të praktikave më të mira, Projekti 
synon të rrisë të kuptuarit dhe kapacitetet për praktikimin dhe pro-
movimin e qasjeve gjithëpërfshirëse, qëndrimeve paqësore dhe eduka-
tive. Po ashtu, projekti ofron alternativa për ballafaqimin me çështje 
të ndjeshme të konfliktit si veçimi, diskriminimi apo gjuha e urrejtjes 
dhe avokon për shumëkulturalizmin, të menduarit kritik, perspektivat 
e shumëfishta, tolerancën dhe respektin. Për më shumë informacion 
për projektin “Arsimi për Paqe në / për shkollat” ju lutemi të kon-
taktoni me forumZFD, Valentina Pancaldi: pancaldi@forumzfd.de 
(Kosovo) ose Michele Parente: parente@forumzfd.de (BeH).

27 – 30 QERSHOR 2019: PANAIRI I ARTIT 
INSITU, SHKUP, MAQEDONI E VERIUT

ndër-disiplinore: Traumat e luftës, kujtesa kolektive dhe 
drejtësia tranzicionale. Konferenca synon të japë ndihmesë në 
identifikimin e nevojave të ardhshme për hulumtim dhe mundësi 
bashkëpunimi për hulumtim në lëminë e drejtësisë tranzicionale 
dhe traumave të luftës në Kosovë. Afati për të dorëzuar abstraktet 
(deri në 250 fjalë) nga praktikuesit e fushës, studiuesit dhe 
studentët është data 15 qershor; këto punime mund të jenë nga 
disiplina të ndryshme, preferohet të jenë të ndërlidhura me: 
kujtesën kolektive, reflektimin kolektiv, dhunën me bazë gjinore, 
përvojat gjinore gjatë luftës, vlerësimin e proceseve ekzistuese të 
drejtësisë tranzicionale, përkujtimin dhe përballimin e traumave 
të luftës. Paraqitjet mund të jenë në shqip ose anglisht.  Për më 
shumë informacion, kontaktoni me: Dr. Blerina Kellezi (blerina.
kellezi@ntu.ac.uk), Dr. Linda Gusia (linda.gusia@uni-pr.edu), 
Ardiana Shala (ardiana.shala2018@my.ntu.ac.uk) dhe Dr. Nita 
Luci (nita.luci@uni-pr.edu). 

Foto nga: Mirjana Çuskiç (HCHR), trajnim për mësimdhënësit, i organizuar 
nga Komiteti i Helsinkit për të Drejtat e Njeriut në BeH për Projektin Arsimi 
Civil për Paqe.
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Balkan.Perspectives botohet nga forumZFD.

Forumi i Shërbimit Civil Paqësor (forumZFD - Forum Ziviler 
Friedensdienst), është organizatë gjermane e themeluar në  vitin 
1996. Kjo organizatë trajnon dhe angazhon ekspertë të paqes në 
rajonet e konfliktit që të bashkëpunojnë me akterët vendorë për 
të promovuar bashkëjetesë paqësore dhe zgjidhje pa dhunë të 
konflikteve. Partneri strategjik për Ballkanin Perëndimor është Pax 
Christi në Dioqezën e Aachen.

Në Ballkanin Perëndimor, fokusi është tek projekte në fushën e 
ballafaqimit me të kaluarën dhe për zhvillim të dialogut në mes të 
grupeve kundërshtare. Këtu përfshihen projektet e mbështetja e 
shoqërisë civile ose zhvillimi i kapacitetit të medias për një qasje më 
konstruktive ndaj ballafaqimit me të kaluarën.

Programi financohet nga Ministria Federale për Bashkëpunim dhe 
Zhvillim Ekonomik e Gjermanisë  (BMZ).

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 redaktorit apo të forumZFD-së dhe 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.
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Zyra në Bosnjë e Hercegovinë:
Branilaca Sarajeva 19 B 
71000 Sarajevë
 
Zyra në Maqedoninë e Veriut:
Naum Naumovski Borche 88a 
1000 Shkup 

Zyra në Kosovë:
Sejdi Kryeziu 16 - Pejton
10000 Prishtinë

Zyra në Serbi:
Resavska 16a
11000 Beograd

Për më shumë artikuj dhe informacion 
lidhur me tematikën e ballafaqimit me 
të kaluarën, vizitoni uebfaqen tonë:  

www.dwp-balkan.org


