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Të dashur lexues,

Princi në kalë të bardhë, kalorësi i qetë dhe i fshehtë që e lufton të keqën, gjysmëperëndia e fuqishme 
dhe shtatlartë e miteve antike - tregimet për heronjtë janë treguar gjithmonë. Ato ofrojnë rehati dhe na 
shtyjnë të besojmë në fitoren e së mirës mbi të keqen. Por, në kohët e konfliktit dhe të luftës, është më e 

vështirë të dallosh këto figura. 

Heroi i njërit do të jetë armiku kryesor i tjetrit. Kush vendos atëherë se kush është i miri e kush i keqi?

Ne jemi fuqimisht të ndikuar nga narrativet e shoqërive tona dhe vlerësimet tona se kush është hero vijnë si 
pasojë e këtyre tregimeve subjektive. Në këtë edicion të Balkan.Perspectives ne vejmë në pikëpyetje stereotipin e 
imazhit të heronjve të luftës dhe fillojmë t’i kërkojmë heronjtë alternativë - ata që rrallë herë janë konsideruar 
heroik, e që janë fyer e cilësuar si tradhtarë dhe spiunë. 

Heroizmi i tyre karakterizohet me rezistencën ndaj diskurseve mbizotëruese të urrejtjes e ksenofobisë, sikurse 
që tregohet me dëshmimin e guximit në momente kur të gjithë të tjerët vendosnin të kthejnë kokën e të mos 
shikojnë atë që ndodhë. Andaj, secili prej nesh mund të bëhet hero përmes një akti heroik - duke mos kthyer 
kokën në anën tjetër dhe duke ngritur zërin për ata që kanë nevojë.

Në shumicën e kohës heroizmi është një cilësi momentale. Asnjë person nuk sillet si hero në çdo situatë. 
Një person mund të veprojë heroikisht dhe në mënyrë altruiste në një moment, por të jetë qyqar e egoist në 
momentin tjetër. Narrativet e heronjve të përkryer janë krijuar vetëm pas veprimeve të tyre; ngjarjet e tyre 
tregohen vazhdimisht deri sa bëhen statike dhe nuk vihen më në pikëpyetje. 

Për të thyer këtë sistem, kërkimi ynë për këto narrative dhe për heronjtë alternativë në këtë edicion të dytë të 
Balkan.Perspectives nis me synimin që të arrihet tek thelbi i nocionit heroizëm, veçanërisht për definimin e këtij 
termi në Ballkan. Në artikullin kryesor, Biljana Vankovska thekson se ekziston nevoja për heronj dhe virtyte. 
Megjithatë, ajo ngrit gjithashtu kritika duke thënë se “heronjtë e vërtetë” nuk njihen nga shoqëritë, të cilat ende 
mbështesin kryesisht ish-liderët e luftës.

Ne kemi mbledhur shumë tregime për individë që kanë vendosur ta pozicionojnë veten në front për të luftuar 
dhunën, urrejtjen e luftën. Rrëfimi për Gjorgjen dhe Salihun nga Bosnja tregon se miqësia mund të tejkalojë 
kufijtë e vendosur nga grupi etnik, kombi, ose politika. Ne gjithashtu i kemi kushtuar pak hapësirë pyetjes se 
si kujtohen heronjtë dhe se si ndryshon rëndësia e tyre me kalimin e kohës. Heronjtë e dikurshëm kombëtar 
nganjëherë harrohen në ditët tona.

Në një intervistë, Gordan Kiqiq dhe Nikolla Pejakoviq flasin për filmin ‘’Ustanička ulica’’ e që paraqet tregimin 
e kërkimit të një krimineli të luftës dhe heroit të dikurshëm në Serbi, derisa shpjegojnë se si e ndërlidhin 
nocionin e heroizmit me këtë temë.

Tregimet mbi heronjtë alternativë dërgojnë një porosi pozitive të mirësisë dhe dhembshurisë njerëzore. Përmes 
këtij edicioni, ne duam të hedhim një dritë të re në përkujtimin e tyre, dhe të mbledhim informata interesante 
mbi temat që janë të ndërlidhura me procesin e ballafaqimit të së kaluarës. Shpresoj se do të ju pëlqej edicioni i 
dytë i Balkan.Perspectives dhe se do të mund të mësoni diçka nga ai.

Sinqerisht, 
Maike Dafeld / Kryeredaktore



Serbia
Hero është dikush që, me apo pa vetëdije, 
është i gatshëm ta rrezikojë jetën e tij/
saj për ta shpëtuar jetën e dikujt tjetër 
në një aktivitet të planifikuar apo si 
kundërpërgjigje spontane në një situatë 
të re të çastit. Të jesh hero gjithashtu 
nënkupton përballjen me probleme që na 
rrethojnë në të përditshmen. Mbase mund 
të tingëllojë si klishe, por heroizmi gjendet 
brenda secilit prej nesh dhe është në pritje 
për t’u zgjuar në momentin e duhur. 

Andrija J., 25

Për mendimin tim, hero është një person 
që e vë interesin e personave të tjerë mbi 
interesin e vet në mënyrë të vazhdueshme 
e që e bën këtë pa interes personal ose 
pa pasur nevojë t’i njihet ajo që ka bërë. 
Është një person që është i gatshëm 
ta sakrifikojë mirëqenien të tij/saj për 
mirëqenien e të tjerëve. Heronj të tillë 
janë të rëndësishëm, veçanërisht në ditët 
e sotme kur shumica e njerëzve janë të 
fokusuar në vlera materiale në vend të 
atyre shpirtërore, kur shpërfaqen lakmia 
dhe zilia dhe kur njerëzit i frikësohen njëri-
tjetrit. Persona të tillë më japin shpresë 
se civilizimi ynë megjithatë do të mund të 
mbijetojë.

Mirjana P., 53

Bosnia dhe Herzegovina 

Heroizmi është ta vësh veten në rend të 
dytë.

Mirzha G., 20

Heroizmi nënkupton, të paktën në ditët 
tona, të bësh gjënë e duhur pavarësisht 
faktit që “gjëja e duhur” nuk cilësohet 
të jetë e tillë nga shumë njerëz që të 
rrethojnë. Heronjtë nuk i rrahin gratë 
e tyre. Heronjtë nuk i rrahin anëtarët e 
komunitetit LGBT. Heronjtë nuk i përqeshin 
gratë që bartin shami. Heronjtë e sotëm në 
Bosnjë e Hercegovinë janë ata që besojnë 
në/ndërtojnë një shtet qytetar në Bosnjë e 
Hercegovinë.

Mlladen I., 26

Hero është secili që rrezikon të humbas 
diçka të veten për një qëllim më të lartë. 
Heroizmi është i barabartë me altruizëm.

Natasha B., 24

Macedonia 
Për mua një hero është personi, të cilin e 
admiroj për veprat e tij.  

Elena I., 43

Një hero është personi, i cili di se si t’u 
qaset situatave specifike dhe të ketë një 
ndikim të vërtetë mbi shoqërinë. 

Rametulla A., 39

Një hero është burri, i cili përkundër 
vuajtjeve, lotëve e pikëllimit, ka mbajtur 
heshtjen e nuk ka thënë asnjë fjalë edhe 
kur ka mundur ta shpreh mendimin e tij. 
Megjithatë, ai më ka treguar aq shumë 
duke ma sfiduar buzëqeshjen.  

Goran S., 40

Kosova
Nuk duhet domosdo ta shpëtosh 
princeshën nga dragoi për të qenë hero. 
Kushdo, që të motivon e të shtyn përpara 
drejt realizimit të ëndrrës tënde ose 
arritjes së qëllimeve tua jetësore, është 
hero. Heroizëm është kur këtë e bën për të 
tjerët.

Avdyl G., 21

Do të thosha se hero është një person 
që del jashtë zonës së tij të sigurisë dhe 
tregon të vërtetën për atë që beson edhe 
nëse ajo gjë nuk gëzon përkrahjen e të 
tjerëve. Heroi zgjedh atë në të cilën beson 
dhe nuk ndjek verbërisht rrugët e lehta 
apo gjërat që janë vendosur nga të tjerët. 
Heroi është një person që nuk frikësohet 
të përfundojë i/e vetmuar, që zgjedh të 
duhurën në vend të më të lehtës.

Besnik L., 30

Hero në Kosovë për mua është çdokush 
që, përmes përpjekjeve personale e 
pozitës në pushtet, shton vlera në jetët e 
njerëzve që e rrethojnë. Një person, i cili 
në retë e krimit e të korrupsionit ngrit 
zërin dhe lufton në mbështetje të zërit të 
shumë njerëzve.

Gent F., 22
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Një thënie e njohur nga “Më e mira e botëve” e Aldous 
Huxley thotë: “Miku im i ri e i dashur, civilizimi 
absolutisht nuk ka nevojë për fisnikëri e heronj. Ato 

janë simptome të mos-efektivitetit politik. Në një shoqëri të 
organizuar mirë siç është ajo e jona, askush nuk ka mundësi 
të jetë fisnik apo hero”. Edhe pse novela përshkruan një vend 
imagjinar ku gjithçka është e keqe dhe e degraduar, një situatë 
e këtillë, megjithatë, duhej të ishte gjëja e fundit të cilës duhet 
t’u frikësohen qytetarët e shteteve të Jugosllavisë së dikurshme. 

E vërteta është e dhimbshme: ditët tona ngjajnë me ato për 
të cilat këndonte Vlladisllav Pekoviq Dis më 1910 dhe për të 
cilat Dubravka Ugershiq thotë: “Vlerat kanë ndryshuar shenjën 
brenda natës. Vrasësit u bënë heronj, hajdutët e njohur u bënë 
njerëz të biznesit, dhe mësuesit gjysmë-analfabetë u bënë 
ministra të kulturës”. 

Secili person që, për arsye humane apo profesionale, merret 
me paqen dhe konfliktet, e veçanërisht me pajtimin dhe faljen, 
do të vëren se në të gjitha këto shtete ka një inflacion të heronjve. 
Në fillim ata ishin figurat heroike të librave të ri të historisë, 
kriminelë të rehabilituar politikë e të luftës që i përkisnin “kohës 
së dikurshme të lavdishme”. Më pas arritën gjeneralët e rinj, 
kolonelët, vullnetarët dhe gardianët e mbështetur nga njerëzit 
që atëkohë dëshironin - e në kohë të tjera besonin, se duhet t’i 
përgjigjen thirrjes së atdheut e të kombit. Luftërat përfunduan 
dhe shumë nga këta njerëz u bënë pjesë të institucioneve, me 
përjashtim të atyre që e kanë kryer të veten, e të cilët, si pasojë, 
u hodhën në margjinat e shoqërisë, si mbetje të panevojshme. 
Është paradoksale, por me kalimin e kohës (që sjell harresën, 
ose gjeneratat e reja që mësojnë nga librat e rinj), sikurse që u 
përfundon koha e burgimit të dënuarve nga tribunali i Hagës, 
njëjtë rritet dukshëm numri i “heronjve” të gjallë. Këta të fundit 
janë, në fakt, shembulli më evident që tregon se si ideologjitë 
që çuan në shpërbërjen e përgjakshme të Jugosllavisë nuk janë 
mposhtur, pavarësisht viktimave të shumta. Nga Kroacia te 
Maqedonia, nga Serbia te Kosova, si rregull, të akuzuarit nga 
tribunali i Hagës, që fillimisht ishin portretizuar si viktima e 
heronj, pas përfundimit të gjykimit, pavarësisht që shpalleshin 
fajtor, në vendlindje mirëpriteshin si fisnik e martir. Dorën në 
zemër, prapa mirëpritjes së gjerë e pompoze në sheshet kryesore 
gjithmonë qëndronte një logjistikë e fuqishme partiake. Këta 
njerëz nuk arritën tek liria e vërtetë: ata nuk u penduan e as nuk 
u kërkuan falje viktimave, e as nuk u liruan nga poseduesit e 
tyre politik (disa prej të cilëve mbuluan shpenzimet e gjykimit). 
Tani, kur është nevoja, ata aktivizohen dhe qëndrojnë afër liderit 

të tyre politik kur ky i fundit ka nevojë për një aureolë patriotike. 
Secili shtet që doli nga Jugosllavia e dikurshme ka “heronj” të 
tillë të cilët ende e kanë potencialin të shkaktojnë emocione të 
rrëmbyeshme tek mbrojtësit ose publiku. Edhe pse në realitet 
fuqia e tyre për të nxitur emocione nuk është e madhe, ata janë 
të paprekshëm nga kritikat publike, madje duke mos prezantuar 
as rolin e tyre në luftëra, në kontekst të veprave që vet i kanë 
kryer.

Heronjtë (pa thonjëza), të vërtetët, mbesin pa u përmendur 
ose të harruar, ose janë dorëzuar shumë kohë më parë dhe janë 
tërhequr në vetmi. Në ato kohë-pakohë, kur shumica patën 
vendosur të pozicionohen në njërën anë (etnike) ose të kapin 
një armë për ta mbrojtur pafajësinë e civilëve, ata cilësoheshin 
“qyqarë”. Ata ose dezertonin ose qëndronin duke mbështetur 
fqinjët e tyre (sikur Sërxhan Aleksiq) ose ishin aktivistë paqësor. 
Në kohët e flakës dhe të urrejtjes së përgjithshme, ata njerëz 
treguan se vepra më heroike është të kujdesesh për të tjerët, 
të dobëtit, për ata që janë ndryshe. Për dallim nga “heronjtë” 
(me thonjëza), këta të tjerët (heronjtë e vërtetë) zakonisht 
mbesin anonim. Ata nuk kanë uniforma, simbole kombëtare 
dhe medalje. Vuajtjet e tyre dhe rrezikimet janë në pritje për 
një Howard Zinn ballkanas, që do të shkruante historinë me 
tregimet e “njerëzve të zakonshëm” për ata që në fakt janë 
promotorët e vlerave të rëndësishme por të rrezikuara, si 
dhembshuria, ngushëllimi, mirëkuptimi dhe përkushtimi.

Koncepti që qëndron prapa idesë së heroit - i cili prezantohet si 
njeri me karakter të veçantë dhe me kapacitet të jashtëzakonshëm, 
është tërësisht jo-egalitar. Kjo ide është e pranueshme për ata që 
kanë nevojë për një shpëtimtar ose për dikë i cili prapa emrit të 
këtij ”heroi” fsheh mëkatet dhe veprat e veta të këqija. Përkrah 
njerëzve që proklamohen si “heronj” e për të cilët janë shkruar 
ndoshta faqe të tëra në librat e rinj të historisë, ekziston edhe 
skenografia përkatëse, e personifikuar në monumentet dhe 
përkujtimoret e shumta për heronjtë e luftërave të fundit. Ata 
nuk duhet vetëm t’i përjetësojnë kujtimet e luftës, ata janë 
gjithashtu “pikëshënuesit” e territorit “tonë” të kundërt me atë 
të armikut. Poeti (Branko Miljkoviq) thotë se nëse njerëzit do t’i 
njihnin më mirë liderët e tyre, sigurisht sheshet do të mbetnin 
pa monumente. Është tashmë vonë për heronjtë e së kaluarës, 
por pyetja është nëse njerëzit kanë fuqi dhe gatishmëri t’i njohin 
heronjtë e vërtetë, shumë prej të cilëve jetojnë qetësisht afër tyre? 

Shanset janë të vogla por vetëm kështu mund të mësohet 
diçka për heronjtë e paqes karshi heronjve të luftës.

heroNjtë e 
kohës soNë 

Biljana Vankovska  është profesoreshë universitare, aktiviste me përvojë e shoqërisë civile dhe eksperte e ballafaqimit 
me të kaluarën. Ajo ishte një nga përkrahëset e para të KOMRA-s në Maqedoni (2011-2014).

Me plagët e pashëruara të luftërave e konflikteve që kanë ndodhur brenda periudhës 1991-
2001 dhe me indikacione të fuqishme që tregojnë dobësitë e shteteve të Ballkanit Perëndimor, 
nevoja për heronj dhe virtyte në rajon është më se evidente. Por, kush janë heronjtë e 
periudhës sonë (asaj të post-konfliktit)? A shkon heroizmi i tyre dorë-për-dorë me virtytet?
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Projekti “Heronjtë e Zakonshëm” i Qendrës së Hulumtimeve Post-Konfliktuoze (Post-
Conflict Research Center, PCRC) është një projekt multi-medial për ndërtimin e paqes i cili 
përfshin artikujt që kanë të bëjnë me shpëtimin dhe guximin moral, ndërsa ka për qëllim 

promovimin e pajtimit dhe bashkëpunimit ndër-etnik ndërmjet qytetarëve dhe të rinjve në 
Bosnjë e Hercegovinë.

Zonjusha Leslie P. Woodward 
është bashkë-themeluese dhe drejtore e programit në Qendrën e Hulumtimeve Post-Konfliktuoze (Post-
Conflict Research Center, PCRC). Përvoja e saj e mëhershme përfshin punën në Qendrën për Zhvillim të 
Qëndrueshëm e Paqe Ndërkombëtare (Center for Sustainable Development and International Peace, 

SDIP) lidhur me zhvillimin e një strategjie për paqe për Somalinë, ndërsa më vonë ajo ka mbajtur postin 
e menaxheres për hulumtime në Institutin e Udhëheqësisë të Sudanit të Ri (Leadership Institute of New 

Sudan, LIONS).

Projekti është inspiruar nga tregimet e individëve 
që kanë refuzuar të lejojnë identitetin e tyre 
etnik, fetar apo nacional të ju diktoj sjelljen gjatë 

një periudhe brenda së cilës janë kryer krime masive. 
Ata kanë rrezikuar jetën e tyre për të mbrojtur të tjerët 
nga dhuna kolektive duke mos iu bashkuar propagandës 
dhe kërcënimeve ekstreme. PCRC konsolidon mësimet 
e nxjerra nga këto tregime dhe i përdor ato si mjet 
frymëzues për të tejkaluar stereotipat dhe paragjykimet 
ekzistuese në Bosnjë e Hercegovinë.

Heronjtë e zakonshëm vijnë nga të gjitha sferat e 
jetës dhe kanë guxim moral. Të kesh guxim moral do të 
thotë të veprosh drejt, pavarësisht pasojave. Heronjtë e 
zakonshëm në këtë projekt kanë vendosur ta ndihmojnë 
dikë tjetër gjatë gjithë kohës pa e ditur se çfarë religjioni 
apo grupi etnik i takon personi që po ndihmonin. 
Heronjtë në këtë projekt nuk përshkruajnë veprat e 
tyre e as nuk i konsiderojnë të veçanta. Në ndërkohë 
ata vazhdimisht pyesin: “Çfarë kam mundur të bëj më 
shumë”? 

Rrëfimi i ngjarjeve, modeli i ndarjes së tregimeve 
personale me të tjerët si dhe shembujt e vet-sakrificës 
për “të tjerët” gjithashtu promovojnë mundësinë 
njerëzore për t’u identifikuar me “të tjerët”, ndërsa 
ndihmojnë në tejkalimin e perceptimeve, pikëpamjeve 
e sjelljeve negative ndaj anëtarëve të grupeve të tjera. 
Duke u përqendruar vazhdimisht në këto tregime të 
së kaluarës, projekti përhap një interpretim alternativ 
e më kompleks të luftës në Bosnjë e Hercegovinë që 
nuk merr parasysh ndarjet etnike si gjendje natyrale të 
ekzistencës. Ndarja e tregimeve personale me të tjerët 

e bën të mundshme ndjeshmërinë, ndërsa shkatërron 
bindjen mbi të drejtën ekskluzive për të vuajtur. 
Dëgjimi i tregimeve të të tjerëve redukton bindjen e 
zakonshme se grupi i ndokujt është viktima e vetme. 
Kontakti ndër-grupor është një mjet i fuqishëm për 
tejkalimin e perceptimeve çnjerëzore për të tjerët. Ky 
lloj i bashkëveprimit mund të ndihmojë në krijimin 
e lidhjeve dhe rrjeteve të reja për të tejkaluar ndarjet 
etnike që aktualisht ekzistojnë në Bosnjë e Hercegovinë. 

Të dhënat e një hulumtimi fillestar mbi shembujt 
moral në procesin e pajtimit tregojnë se është rritur 
besimi në pajtimin ndërmjet personave të rinj pasi 
ata kanë dëgjuar tregimet mbi ndihmësit heroikë në 
Bosnjë e Hercegovinë pas konfliktit. Zorani, një i ri 
nga Merkoviqi thotë: “Ky është shembulli më i mirë 
që tregon se si në situatë kaq të tmerrshme, një person 
mund të mbetet njeri i mirë dhe të ndjek instinktet e 
brendshme që nuk lejojnë asnjë religjion, ideologji apo 
dallim etnik të ndryshojnë se kush je”. 

Duke përdorur shembujt e personave që kanë 
kontribuar në paqe, projekti vë në pah se pajtimi është 
i mundshëm. Duke promovuar punën e personave të 
tillë, projekti gjithashtu investon në kapacitetet e tyre 
për të ndikuar në ndryshime pozitive në shoqërinë 
civile në Bosnjë e Hercegovinë. PCRC beson se duke 
ndarë këto tregime me të tjerët, njerëzit e zakonshëm 
do të inkurajohen që të veprojnë pozitivisht si persona 
që kanë në duar ndryshimet shoqërore në të tashmen 
dhe për të eliminuar barrierat e ndarjeve etnike në 
komunitetet lokale në Bosnjë e Hercegovinë.
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Heroizmi është një nocion mjaft i rëndësishëm në Serbi dhe në Ballkan dhe për këtë arsye është 
edhe temë që trajtohet në filma. Në një intervistë për Balkan.Perspecties, Gordan Kiqiq, një 
aktor e producent i mirënjohur dhe Nikolla Pejakoviq, aktor, skenarist dhe muzikant, flasin 
për nocionin e heroizmit në filmin e tyre “Rruga e çlirimit” (‘’Ustanička ulica’’) dhe në Serbi 
në përgjithësi.

NocioNi i heroizmit 
Në kiNematografiNë e 
serbisë sot

cili është mendimi yt për këtë nocion?
Pejankoviq: Një hero është dikush që jeton në 
kundërshtim me rregullat e shtrembëruara dhe zakonet e 
asaj kohe, secili njeri i Zotit është në njëfarë mënyre një 
hero nëse ai/ajo nuk vjedh, vret, mashtron, tradhton, nuk 
është zemërkeq apo egoist; nëse ai/ajo mendon se është 
njeri mesatar e i zakonshëm madje më shumë se të tjerët, 
dhe nëse i do madje edhe armiqtë e tij/saj. Ky është një 
hero. Gjeni dikë të tillë nëse mundeni. 

zoti kiqiq, si ndodhi që nisët të merreni me çështje të 
tilla (në zyrën e prokurorit për krime të luftës) duke e 
ditur që nuk është një temë që adhurohet nga masa?

Kiqiq: Jo, fatkeqësisht nuk është. Tribunalet për krime të 
luftës nuk pëlqehen askund nga masa, meqë ato ndjekin 
ndër të tjera, edhe “njerëzit e vet”. Unë u interesova 
në këtë temë kur ata njerëz, ata prokurorë (Vlladimir 
Vukeviq dhe Bruno Vekariq) u paraqitën për herë të parë 
në media dhe u bënë gjithnjë e më të pranishëm. Pati 
mjaft emocione negative karshi tyre. Unë isha shumë i 
interesuar të mësoj për punën e tyre dhe natyrën e rasteve 
me të cilat merreshin ata. 

kam përshtypjen se heronjtë kryesor të filmit, 
prokurorët dushan illiq dhe sredoje govorusha, janë 
heronj tragjik?!

Kiqiq: Po, ashtu është. Ata janë të lidhur kësisoj. Të gjithë 
personazhet e tregimit janë tragjik. Fati i personave që 
morën pjesë në luftë, qoftë direkt apo indirekt, është 
tragjik. Familjet e tyre janë të shkatërruara, jetët e tyre 
janë të shkatërruara. Andaj, të gjithë ata janë persona 
tragjik. Prokurorët që merren me këtë çështje e jetojnë 
të kaluarën, kjo tragjedi ka ndodhur dhe jetët e tyre 
janë të shkatërruara. Këta persona janë skllav të punës 
së tyre dhe qasja që kanë ndaj punës është heroike. Në 
film ne transmetojmë këto tregime të vogla humane, 
si për shembull fakti që një prokuror ka një punë e një 
familje sikurse krimineli që ka një punë e një familje. 
Bashkëshortet e të dyve janë shtatzëna dhe bazuar në 
këtë, shihet se ata, si të gjithë ne, kanë problemet e tyre të 
përditshme, se vuajnë dhe të tjera.

Pejakoviq: Ata janë personazhe të dramave, persona që 
janë në konflikt me veten dhe ambientin e tyre. Ata nuk 
janë heronj meqë heroizmi nuk është reagim ndaj një 
problemi, për shkak se të gjithë reagojnë kur ndjehen 
të ngacmuar. Heroizmi, nëse ekziston, të ndryshon, t’i 
ndryshon karakteristikat e këqija duke e shndërruar një 
karakter egocentrik në një personalitet të ri, të mbledhur, 
modest e të qetë pa ndonjë problem personal apo 
fatkeqësi që të detyron ta bësh këtë apo atë. Nuk besoj 
në revolucion. Kemi aq shumë revolucionar histerik, të 
djathtët që kritikojnë të gjithë përveç vetes. Dhe ekziston 
një numër i vogël i serbëve të qetë. Unë po e theksoj 
‘serbë’, sepse personazhet e Ustaniçkas janë serbë. 

a janë personat e tillë si veteranët, pavarësisht se 
çfarë kanë bërë, heronj sepse duhet të jetojnë me ato 
kujtime të tmerrshme për çdo ditë deri në fund të jetës 
së tyre?

Pejakoviq: Ata nuk janë heronj. Ata vetëm se e kanë 
mundësinë të arrijnë deri tek çlirimi shpirtëror duke 
vuajtur. Për të kuptuar këtë dhe për t’i bërë të tjerët 
që ta kuptojnë duhet që gjeneratave të ardhshme dhe 
njerëzve përreth tyre t’u tërhiqet vërejtja, sepse secili ka 
mendimin e vet për luftën në Republikën Federative 
Socialiste të Jugosllavisë. Edhe unë kam një mendim 
timin gjithashtu. Sipas mendimit tim, lufta ka sjellë 
vdekjen, dhimbjen, dëshpërimin, depresionin dhe ka 
zhdukur shpresat. Urrejtja, e cila gjithmonë ka qenë e 
pranishme, është rritur. Dhe tani ne jetojmë me këtë; 
dikush është shkatërruar dhe dikush tjetër është duke u 
ri-këndellur. Njerëzit që i takonin grupit të parë, përveç 
ekzekutuesve dhe kriminelëve, e kuptojnë njëri-tjetrin 
mirë, pavarësisht se për cilën anë kanë luftuar. Lufta është 
e tmerrshme dhe ata prej nesh që nuk e kanë ndjerë atë 
direkt nuk kanë të drejtë të flasin për të, sepse ne nuk 
kuptojmë. Ne nuk mund të kuptojmë se për çfarë lloj 
traume bëhet fjalë saktësisht. Traumën e luftës e njohin 
vetëm ata që e kanë përjetuar dhe luftuar atë.



Një pjesë domethënëse e identitetit të popujve 
jugosllavë ose shtetit jugosllav ishin heronjtë e luftës 
së dytë botërore. cili është perceptimi i juaj për këta 
heronj, si për shembull tito, sot?

Pejakoviq: Mendoj se ata janë të parëndësishëm. Është 
e sigurt se ata nuk janë heronj. Komunizmi ishte një 
mashtrim i përkohshëm që na ka kushtuar shumë. 
Uniteti jugosllav ishte një iluzion. Me vjen keq për 
njerëzit që kanë mbështetur ata agjentë në shkaktimin 
e së keqes. Personalitete të tjera të asaj periudhe si 
Dragoljub Mihajlloviq nuk konsideroheshin fare heronj 
në Jugosllavi, por cilësoheshin më tepër si kriminelë. 

sidoqoftë, mihajlloviq është tani një hero për shumë 
njerëz. si ndodhi ky ndryshim i opinionit publik?

Pejakoviq: Ata u përpoqën ta fshehin të vërtetën dhe tani 
po del në pah gjithçka. Natyrisht se prapë e tëra është e 
shtrembëruar, e idealizuar, ngatërruar dhe e përpunuar… 
njerëzit po e kërkojnë të vërtetën në vendin e gabuar. 
Asgjë nuk është vetëm bardh e zi. Historia, historia 
zyrtare, është përplot mashtrime dhe gënjeshtra, gjë që 
është bërë e dukshme dhe e qartë tani falë internetit e 
televizionit. Është e lehtë t’i dallojmë dredhitë e lajmet 
false, faktet që nuk janë fakte dhe vlerësimet zyrtare të 
bëra nën presionin politik. Meqë kjo është bërë e qartë 
për ne, nuk mendoj se ndonjë person inteligjent mund 
të garantojë se kjo nuk ka ndodhur edhe më parë. 

disa ditë më parë u publikua një studim, rezultatet 
e të cilit tregojnë se më shumë se 50% e serbëve ende 
konsiderojnë se, për shembull, ratko mlladiq, është 
hero. a është i nevojshëm gjykimi për ta ndryshuar 
këtë mendim tek njerëzit?

Kiqiq: Jo, unë mendoj se ky është një problem endemik, 
sepse njerëzit nuk e dinë të vërtetën; ata nuk e dinë 
se çfarë ka ndodhur me të vërtetë dhe ne, si të gjithë 
njerëzit e tjerë, e kemi këtë problem. ideja ime nuk ishte 

të ndryshohet opinioni i njerëzve, gjë që 
edhe ashtu është vështirë të arrihet. ideja 
ime ishte të prezantohen këto personazhe 
në mënyrën se si janë, sepse të gjithë nga 
ta kanë marrë fund, jetët e të gjithë atyre 
janë të shkatërruara dhe pyetja ime e 
vetme është ‘Pse’? Pse ka ndodhur e gjithë 
kjo kur ne, popujt e ish-Jugosllavisë, 
kemi jetuar së bashku për 50 vite? Kur 
u shpërbë shteti, ne patëm një krizë 
identiteti. Kjo, në përgjithësi, është një 
gjë e pafat. Nuk është e lehtë për askënd 
në të gjitha shtetet e ish-Jugosllavisë.

dhe kush është përgjegjës për çdo gjë 
që ka ndodhur?

Kiqiq: Sigurisht se nuk mund të akuzohen 
popujt. Jo, përgjegjësia është individuale. 
Njerëzit që kanë mbajtur pozita në atë 
kohë janë të përgjegjshëm. Gjithashtu, 
ballafaqimi me të kaluarën është një proces 
kompleks dhe i dhimbshëm, sepse askush 
nuk e di vërtetë se çfarë ka ndodhur atëkohë. Ballafaqimi 
me të kaluarën pas Luftës së Dytë Botërore në Gjermani 
konsiderohej përgjegjësi shoqërore. Ky ishte qëndrimi i 
qeverisë së Gjermanisë. Kjo nuk ka ndodhur këtu dhe 
nuk është qëndrim i shtetit dhe e njëjta situatë ishte 
edhe në rastin e Jugosllavisë. Fatkeqësisht. Melodrama 
“Rruga e çlirimit” vë në pah luftën e re dhe ambicioze të 
prokurorit Dushan illiq dhe përpjekjet e tij për të gjetur 
anëtarin e fundit të njësitit paramilitar të Jugosllavisë 
dhe për ta vënë atë para drejtësisë. Kur përfundon 
marrjen në pyetje të të dyshuarit, illiq kupton se ai vet 
është pjesë e një konspiracioni dhe se, në të vërtetë, ai 
është duke luftuar strukturat e një sistemi të vjetër e të 
korruptuar, eventualisht duke paguar një çmim personal 
për këtë.

Intervistat janë bërë ndaras me zotëri Pejakoviq 
dhe zotëri Kiqiq. Intervistat janë kryer nga 
Johannes Rueger.

Nikola Pejakoviq Gordan Kiqiq

Trilleri politik 
“Ustanička ulica” 

flet për një prokuror të ri 
dhe ambicioz të krimeve 
të luftës, Dushan Illiq, në 
luftën e tij për të gjetur 
anëtarin e fundit të gjallë 
të njësisë paraushtarake 
nga luftërat jugosllave si 
dhe për të sjellë atë para 
drejtësisë. Ndërsa ai i 
afrohet te dyshuarit, Illiq 
kupton se ai vetë është 
pjesë e një komploti dhe 
se ai po lufton kundër një 
strukture të një sistemi të 
vjetër dhe të korruptuar, 
përfundimisht me 
shpenzimet e tij 
personale.
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më 1 prill të vitit 1992, forcat paramilitare serbe hynë në Bijelinë 
dhe morën dhunshëm kontrollin mbi qytet. Nga qershori 
i të njëjtit vit e deri në përfundim të okupimit, shumica e 

të burgosurve po mbaheshin në kampin e përqendrimit “Batkoviq”. 
Vlerësohet se rreth 4.000 civilë boshnjakë e kroatë janë mbajtur në këtë 
kamp famëkeq të përqendrimit.

Salih Hamziq (58), i cili kaloi pjesën më të madhe të jetës së tij në 
Bijelinë, është një nga të burgosurit që po mbaheshin në kampin e 
përqendrimit “Batkoviq” gjatë vitit 1995. Ai kujton se ushtarët patën 
ardhur për ta marrë në mëngjes dhe pa i shtruar shumë pyetje, e patën 
dërguar në kamp ku do të mbahej për 45 ditët në vijim.

Ata, të cilëve u kujtohet Bijelina gjatë kohës së ish-Jugosllavisë,e 
quajnë “Bosnja e Vogël”. “Ne kemi pasur marrëdhënie të mira me të 
gjithë fqinjët tanë myslimanë, meqë kjo ishte një zonë ‘e përzier’. Ne nuk 
e kemi vrarë fare mendjen për kombësinë apo religjionin e ndokujt”, 
thotë Gjorgje Kërstiq derisa kujton jetën e tij në Bijelinë para vitit 1992. 
Gjorgje gjithashtu kujton fillimin e prillit të 1992-ës si periudhë gjatë së 
cilës është terrorizuar dhe dëbuar dhunshëm nga komuna e Bijelinës një 
pjesë e madhe e popullatës jo-serbe.

Një moment, të cilin do ta mbajë në mend Salihu përgjithmonë pas 
45 ditëve që kaloi në kampin e përqendrimit “Batkoviq”, është kur një 
nga ushtarët erdhi për ta marrë me njoftimin se do të lirohet. “Kur 
dola, pashë motrën time dhe Gjorgjen tek recepsioni. Nuk mund ta 
përshkruaj këtë moment. ishte sikur diçka brenda meje po thyhej - sikur 
të kisha rilindur. Dhe, aty fillova të qajë sepse ndihesha aq i lumtur”, 
thotë Salihu.

“Disa burgosnin njerëz, të tjerët i lironin. Për këtë arsye them se jo 
të gjithë njerëzit janë njësoj dhe për këtë arsye them se nuk duhet t’i 
gjykojmë të tjerët bazuar në religjionin apo kombësinë e tyre, por më 
shumë bazuar në atë se a janë të mirë apo të këqij. Pa menduar shumë 
se çfarë ka bërë dhe me çfarë pasoja do të ballafaqohej eventualisht si 
rezultat i veprimeve të tij, Gjorgje Kërstiq reagoi siç e kishin mësuar 
prindërit në fëmijërinë e hershme, duke ndihmuar njeriun që është në 
telashe”.

Mesazhi i përbashkët që kanë këta dy burra, sot miq të pandashëm, 
që këtë pasdite po shijojnë një kafe bashkë, është ky: “Ajo periudhë ishte 
e pafat dhe ne duhet ta lëmë prapa atë e të mos mendojmë për të. Ne 
duhet të përqendrohemi në punë dhe të përpiqemi të krijojmë, e jo të 
shkatërrojmë”.

Sot, nocioni i heroizmit tingëllon mitik, por në fakt nuk është asgjë 
tjetër përveç një buzëqeshje drejtuar një të huaji, ndihmë ofruar një plake 
për ta kaluar rrugën ose një kafe e mesditës me një mik të vjetër. 

Një tregim Për gjorgjeN 
dhe salihuN

Tatjana Millovanoviq është menaxhere e projektit dhe koordinatore për trajnime në Qendrën për Hulumtime Post-Konfliktuoze (Post-Conflict 
Research Center, PCRC). Ajo kreu shkollën e mesme te mjekësisë, ndërsa tani studion në Fakultetin Juridik në universitetin e Sarajevës Lindore. Ajo nisi 
të merret me aktivitete vullnetare në disa organizata joqeveritare në vendlindjen e saj që kur ishte 13 vjeçe dhe që nga viti 2000 ajo ka marrë rregullisht 
pjesë në projekte që merren me zhvillimin e komunitetit. Ajo është protagonistja kryesore e dokumentarit “Kujtimet 677” të prodhuar nga PCRC. 

Sot, nocioni i heroizmit tingëllon mitik, por në fakt nuk është asgjë tjetër përveç një buzëqeshje 
drejtuar një të huaji, ndihmë ofruar një plake për ta kaluar rrugën, ose një kafe e mesditës me një 
mik të vjetër. 

Fotot nga Mirko Pincelli
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dezertorët e  
Neglizhuar të 

VojVodiNës

Para pak kohësh, një sociologe, Janja Beç, 
dha idenë për nismën që të ndërtohet një 
monument për dezertorët diku në Vojvodinë. 

Duke marrë parasysh situatën në të cilën kemi jetuar 
për kohë shumë të gjatë e në të cilën ekziston një 
shtrembërim pothuajse i tërësishëm i termit “vlerë”, kjo 
ide hasi në heshtje. Disa “heronj” të tjerë janë më të 
rëndësishëm dhe në fakt, ata janë të vetmit që i njohim.

Numrit enorm të atyre që i thanë ‘Jo’ çmendurisë së 
përgjithshme të makinerisë në veprim të luftës nuk iu 
kushtua asnjë paragraf në librat shkollorë për shkollat 
e mesme në Serbi. Demokratikë dhe pro-evropian, dy 
mijë burra, kryesisht nga Vojvodina, që ishin në gjendje 
të mbajnë armë në duar, zgjodhën jetën në vend të luftës. 
Ata zgjodhën rrugët e qyteteve të ndryshme të botës në 
vend të teatrove të luftës. Ata zgjodhën punët të cilat nuk 
i kishin menduar kurrë se do t’i bënin në vend të atyre 
punëve për të cilat ishin edukuar e trajnuar. Njerëzit, 
që jo domosdo kanë qenë anti-ushtarakë aktivë e as që 
kanë besuar se duhej ta luftonin regjimin e atëhershëm, 
në fakt kanë kryer një akt heroik. Duke refuzuar të 
shkojnë në luftë, qoftë përmes rezistencës së organizuar 
apo individuale ndaj luftës, ata padrejtësisht humbën 
vendin e tyre në kujtesën kolektive të popullatës dhe 
kjo nuk është dashur të ndodhte. Pse? Sepse tregimet e 
tyre kanë potencial për t’i kontribuuar shërimit të kësaj 
shoqërie, ashtu siç vendimet e tyre dy dekada më parë 
zvogëluan potencialin për një rezultat më të tmerrshëm 
se vet lufta.

Historia e njerëzve të cilët nuk pranuan të luftojnë në ushtrinë serbe është 
neglizhuar nga shoqëria moderne serbe, përkundër faktit tregimet e tyre mund të 

përdoren për të treguar shembuj pozitivë.

Zheljko Stanetiq është drejtor i 
organizatës joqeveritare “Vojvodjanski 
gradjanski centar” (Qendra Qytetare e 
Vojvodinës), gazetar dhe aktivist për të 

drejtat e njeriut në Novi Sad.
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Hani, A.: Nëntor 2013, Grafit në 
rrugën Vodnjanska, Shkup, Maqedoni 

hpjegim:  Grafiti mban titullin 
“Heronjtë janë të përjetshëm” 
(nuk vdesin). Nënshkruar - Johan 
Tarçullovski, person i dënuar për krime 
lufte nga tribunali i Hagës. Grafiteve 
të këtilla që kryesisht ndodhen në 
lagje të banuara nga komuniteti etnik 
maqedonas, nga dikush ju është fshirë 
mbiemri “Tarçullovski” dhe zëvendësuar 
me Johan Sebastian Bah, Johannes 
Brams etj.

Hani, A.:  Nëntor 2013, Grafit 
në rrugën Vodnjanska, Shkup, 

Maqedoni



Nisi pra atje diku afër, fjalë pas 
fjale, zënkë pas zënke, dhunë 
pas dhune gjer në konflikt 

të armatosur, në sytë e një gjenerate 
që sa pati mundësi ti shijojë vetëm 
disa mirësi të regjimit socialist, por pa 
pas mundësi ta kuptojë me të vërtetë 
se bëhet fjalë për regjim diktatorial. 
E quaj gjeneratë tranzicionale, 
ëndrrën e rinisë që në një moment e 
ndjeu fort në lëkurë ndryshimin e 
“vëllazërim-bashkimit” në racizëm 
dhe etno-centrizëm ekstrem. Jeta e 
parashikueshme u shndërrua në të 
paparashikueshme. Njerëzit që gjer dje 
aktronin tolerancën për të tjerët, pa 
ndrojtje filluan të fyhen mes vete duke 
përdorë fjalor të dhunshëm nga kohët 
e formimeve të shteteve, nga shekujt 
e mëparshëm, fjalor racist dhe nazist. 
Gjithkush filloi të ëndërrojë jetë pa të 
tjerët, ta ëndërrojë pavarësinë, si fëmija 
që dëshiron tmerrshëm biçikletën e 
parë fëmijërore, të cilës nuk lë asnjë 
t’ijapë.

Pak para se të rrënohet gjithçka, 
tamam sa fillova ta kuptoj botën, unë 
ëndërroja për një dashuri të përsosur, 
për aventura të njëpasnjëshme. Bum! 
U bëra shënjestër e dikujt dhe ashtu 
fillova të tjerët ti shoh me dylbi.  Ata 
që gjer dje promovonin “vëllazërim-
bashkim”, pa pikë turpi, nuk më linin 
më të mësoj në gjuhën time amtare, 
assesi të ushtroj as një fjalë të gjuhës 
time në institucionet shtetërore që 
i quanin vetëm të vetat. Kërkonin të 
shkoj në shtet që asnjëherë se kisha parë 
gjer atëherë. Fillova të interesohem, 
pyes, hulumtoj dhe e kuptova: pse 
emri im nuk ka lidhje me kombin ose 
fenë time; pse duhesh mbyllur perdet 
kur shihnim emisione televizive ne 
gjuhën time, por të shtetit tjetër; pse 
nuk mundesha ti drejtohem babait në 
gjuhën time, kur ndodhesha në zyrën 
e tij në Bashkinë e qytetit; pse nuk di 

asgjë për të kaluarën e kombit tim;  pse 
nëpër shtëpitë tona nuk kishte asnjë 
simbol kombëtar; pse si fëmijë nuk 
guxoja të tallem me personalitetin e 
Titos; dhe pse prindi i shoqes time 
ishte në burg. 

Nuk doja të jem një numër, gravurë 
në mermer, vendosa ti alarmoj të 
gjithë. E kuptova se problemi ishte në 
mendimet e infektuara të njerëzve që, 
në sistemin e ri politik, demokracinë,  
panë mundësi për pasurim të shpejtë 
duke grabitur gjithçka nga ajo që 
kishte mbetur. Ata kishin interes të na 
lëshojnë virusin edhe ne. Vendosa të 
marr kahje tjetër, të mos i shoh të tjerët 
nga dylbitë e snajperit por ti shoh në 
zemër dhe mendje. Nisa të merrem 
me diçka që e kuptoja si mundësi për 
mirëqenie ekonomike dhe paqe, nisa të 
merrem me mendimet dhe perceptimet 
e shtrembëruara për të “tjerët”.  Nisa të 
merrem me paqe, pa e kuptuar se në 
fakt jam bërë spiun dhe tradhtar për 
komunitetin të cilit i takoja, armik dhe 
fajtor i përjetshëm për komunitetet që 
nuk i takoja. U bëra kërcënim për ata 
që sot-e-sot përfitojnë nga mizorja e 
popullit të varfër. Nuk u dëshpërova 
ashtu si me profesionin tim prej juristi, 
por puna më bindi se duke i shqetësuar 
mendimet e të tjerëve, do më jepet 
mundësia për t’i pajtuar.  

Ashtu gjer sa ata përshëndesin njëri-
tjetrin me zhurmën e mortajave dhe 
plumbave, unë fillova të flas hapur 
se si mund i tërë ky kaos të mbarojë 
pa atë zhurmë. Shkoja ti ndihmoj 
njerëzve nëpër vende që më pas i 
dëgjoja në lajme se ka plasur ndonjë 
minë. Nuk e kisha idenë se si duhet të 
mbijetoj në luftë, dija vetëm se duhet 
të urinoj në asfalt dhe assesi të shkel 
në tokë. Humanizmi im naiv, dëshira 
për t’u ndihmuar të tjerëve dhe ëndrra 
për paqe, kalonte nëpër brazdat ku 
shkelnin çizmet e ushtarëve, nëpër 

rrugica ku montoheshin mina. Vetë s’e 
di se sa fat kam pas që sot jam i gjallë. 
Të më thotë sot dikush ta bëj atë që 
bëja, nuk jam i sigurt se tani do ta bëja. 
Por sot e kuptoj se Paqja ka pas nevojë 
të madhe për atë naivitet nga njerëz si 
unë. Të mos isha naiv, sigurisht njerëzit 
e komunitetit tim, që hapur më 
kërcënoheshin për atë që bëj si aktivist 
paqësor, sot nuk do promovonin paqe, 
tolerancë, integrime dhe marrëdhënie 
të shëndosha ndëretnike dhe 
ndërfetare. 

Unë sot e konsideroj veten si veteran 
lufte. isha dhe jam ushtar i Paqes, 
tolerancës dhe mirëkuptimit. Luftova 
fuqishëm, isha luftëtar që me shpirt e 
zemër e mbroja atë që e mbroj edhe sot 
duke u futur i pari në mes të dy vijave 
të frontit. Jam “Pala e tretë” qe me 
duar bosh i bën ballë plumbave. Ndaj 
të njëjtin fat si shumica e veteranëve 
të luftës që ndihen të manipuluar, 
mllefosur dhe të dëshpëruar. Kjo 
situatë më bën të ndihem si Zero, por 
gjithashtu më inkurajon ta luftoj ende 
intelektualizmin nacionalist në mesin 
e gjoja-pushtetarëve që mbijetojnë nga 
farat e urrejtjes dhe frikës.   

Besoj se gjithë aktivistët paqësorë 
kanë tregime të shumta nga kohët e 
luftërave në Ballkan dhe se do vijë 
dita kur do të njihet dhe vlerësohet 
kontributi jonë në shoqëritë moderne. 
Një ditë kur do ta kuptojmë sa të 
manipuluar kemi qenë nga përfituesit 
e luftës, do të ketë buste edhe për ne, 
ashtu siç ka të shumta të luftëtarëve, 
mbi kuaj, me uniforma, pistoleta, 
mortaja dhe motorolla.  Sot ende 
punoj si aktivist paqësor ngase thellë 
besoj se kultura jonë e mbamendjes 
do t’i falënderohet paqedashësve për 
mirëqenien dhe do të kërkojë falje që 
aktivistët paqësor tani i shumëzon me 
zero.

 Artikullin e shkruaj për heronjtë e harruar,  për ata që janë etiketuar si armiq dhe tradhtar, për ata që me naivitet 
sakrifikuan jetën e tyre duke punuar kundër luftës.  Për ata që kurrë nuk u konsideruan për heronj.

Albert Hani është zëvendësdrejtor i forumZFD në Shkup dhe koordinator rajonal i programit 
të edukimit për paqe. Ai është aktivist me përvojë në fushën e ndërtimit të paqes, trajnues dhe 

ndërmjetësues. Albert Hani njihet gjithashtu si analist politik, ndërsa ligjëron komunikim shumë-
kulturor në Universitetin Shtetëror të Tetovës.
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deZertori  
i 

PanjoHur Serb,

 heroi 
të

 cilit nuk 
do t’i falet 

kurrë

Dezertori i panjohur serb, heroi të cilit nuk do t’i falet kurrë



është viti 1991. Republika Socialiste Federative 
e Jugosllavisë po plasaritet, në dukje të parë si 
rezultat i një rrjeti kapilarësh të nacionalizmit 

e shovinizmit, por në të vërtetë ajo po shpërbëhet 
për shkak të hajnisë dhe etjeve për pushtet. 

Si të gjithë vrasësit grabitqarë, edhe këta kanë 
justifikime, shpjegime dhe alibi. Për t’i bindur 
popujt të cilët i lidh gjithçka dhe i ndanë pothuajse 
asgjë, se janë armiq të përgjakshëm, ata fusin dorën 
thellë në torbën e historisë dhe nga aty, në mënyrë të 
përzgjedhur dhe sipas nevojës, nxjerrin ose refuzojnë 
çdo gjë që në moment të caktuar e konsiderojnë si 
të dobishme. Dhe ajo torbë, thënë shkurt, është 
e mbushur përplot me histori të gjatë të luftërave 
për liri e pavarësi, vuajtjeve për barazi dhe për të 
drejtën për një vend nën diell, së bashku me njerëz 
të tjerë, por gjithashtu me mallkim të dallimeve 
minimale, manipulimeve koloniale, represionit 
vëllavrasës… Në këtë kontekst - kur bëhet fjalë 
për Serbinë – përmendet heroizmi i ushtarëve në 
Luftën e Parë Botërore, vendosmëria e tyre për të 
qëndruar të pamposhtur në mbrojtje të atdheut, me 
qëllim që disi të zgjatet vazhdimësia ndërmjet këtyre 
dy periudhave, tërësisht të ndryshme në aspektin 
historik. 

Në të njëjtën kohë, plotësisht heshtej, ose 
interpretohej shtrembër fakti se Kuvendi i Serbisë, 
në momentin më të errët të 1914, vendosi për 
bashkimin e sllavëve jugorë si qëllim të luftës dhe 
si garanci e vetme për një të ardhme të përbashkët, 
të lirë e të pavarur. Lufta e Dytë Botërore ishte edhe 
më keq. Duke theksuar numrin enorm të viktimave 
të gjenocidit të Ustashëve në Kroaci dhe në Bosnjë 
e Hercegovinë, në anën tjetër regjimi në Serbi 
margjinalizoi dhe diskreditoi lëvizjen antifashiste të 
partizanëve, që mbështetej nga shumica e serbëve 
dhe popujve të tjerë jugosllavë. Luftëtarët e vërtetë 
të lirisë u bënë brenda natës të dyshuar dhe armiq 
të shtetit, ndërsa tradhtarët dhe kriminelët e luftës u 
bënë heronj dhe shembuj.

Karshi ushtimës së topave, fishkëllimës së raketave 
dhe dërdëllitjes së mitralozit, të gjitha këto kryen 
detyrën e tyre - logjika e grabitqarëve triumfoi.

Sidoqoftë, ka gjithmonë heronj të vërtetë. Në 
një shtet, ku jeta klasifikohet si ajo e para-dhe–pas 
luftës, ata ishin njerëzit që kanë refuzuar të veshin 
uniformat e kamuflimit, të përdorin një AK-47, të 
ulen në tanke të artilerisë... Gjatë ikjes nga policia 
- ushtarake dhe e zakonshme - ata demaskuan 
gjakderdhjet e viteve 90 si krime të motivuara nga 
instinktet më të ulëta. Derisa elektorati klasifikoi 
vozitësit e kamionëve, muratorët, berberët, 
çelësabërësit, bujqit dhe njerëzit e tjerë si “të tanët” 
dhe “të tyre”, duke përdorë ekskluzivisht kriterin e 
përkatësisë kombëtare, këta dezertorë serbë refuzuan 
të ndërlidhen në çfarëdo forme me gjeneralët, 
komandantët dhe grupet paramilitare dhe zotët 
e tjerë të luftës; ata u demonizuan si “tradhtarë 
të kombit” dhe “mercenarë të huaj”, por ata 
luftuan pamëshirshëm kundër luftës, shkatërrimit, 
asgjësimit dhe spastrimit etnik. 

Këta Heronj u persekutuan pamëshirshëm në të 
gjitha format e mundshme nga zyrtarët në pushtet 
në Serbi, alfa meshkujt e dikurshëm të kopeve 
nacionaliste, kampionë aktual të neo-liberalizmit, 
integrimit evropian dhe gjithë integrimeve të tjera. 

Sot, kur vendimet e tyre - nga i pari te i fundit, 
dolën të kenë qenë tërësisht të gabuara dhe fatale, 
të njëjtit shprehin atë për të cilën dikur moti ishin 
angazhuar viktimat e tyre: se luftërat e viteve 90 nuk 
është dashur të ndodhnin kurrë, se nuk ka përparim 
pa bashkëpunim në Evropë, dhe veçanërisht në 
rajon, se të drejtat e njeriut dhe ato civile janë të 
patjetërsueshme…

Kjo nuk do t’i falet kurrë heroit të fundit serb, 
një dezertori të panjohur. Por, atij nuk i bën fare për 
këtë. Ai e di shumë mirë se në Serbi, sikurse në çdo 
vend tjetër të botës, heroizmi i vërtetë kurrë nuk do 
të matet me medalje dhe falënderime.

Filip Shvarm, , i lindur më 1966, ka vepruar si gazetar që nga viti 1990. Më 1992, ai filloi të punojë për revistën VREME 
në Beograd. Nga viti 1991 deri në vitin 1995, Shvarm raportonte për luftërat jugosllave duke qenë vazhdimisht në front. 

Zonat kryesore të raportimit të tij ishin zonat e krimeve të luftës, krimit të organizuar dhe politikave të brendshme të 
Serbisë. Ai ka fituar disa çmime për gazetari hulumtuese. Filip Shvarm jeton dhe vepron në Beograd.
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Pllaka përkujtimore në hyrje të Spitalit Kantonal në Gorazhde përmban 
emrat e punonjësve të sistemit të shëndetësisë që kanë vdekur gjatë 
kryerjes së punës në luftën në Bosnjë më 1992-1995. Në mesin e 

emrave të Hasan imamoviq, MD, Muhamed Pasiq, MD, Sabina Pashlliq, 
Mehmed Zhivojeviq, Alija Kurtiq, Satko Kos, e Nizam Haliloviq është edhe 
emri i një gruaje nga Beogradi - Dushanka Vujashiq, DMD. 

Edhe pse kishte një varg mundësish për ta braktisur qytetin, që ishte 
rrethuar nga forcat e Armatës Popullore të Jugosllavisë dhe forcat paramilitare 
serbe që nga 4 maji i vitit 1992, Dr. Dushica nuk dëshironte të largohej. 
Rreth 4.500 njerëz të plagosur u vendosën në spitalin në Gorazhde brenda 
katër viteve të luftës dhe vetëm gjatë vitit të parë që prej nisjes së sulmeve 
ndaj qytetit në nëntor, në spital u patën vendosur rreth 1.700 persona 
të plagosur. E ndjera Dr. Dushica, siç quhej nga njerëzit në Gorazhde, u 
shpjegoi një grupi të gazetarëve në një intervistë dhënë më 25 korrik 1992 se 
kishte qëndruar në Gorazhde “për shkak të pacientëve dhe njerëzve të këtij 
qyteti”. 

“Dua ta mbijetoj këtë luftë dhe të kthehem në Beograd, në Serbi, për t’u 
treguar njerëzve atje të vërtetën. Jo njerëzve. Por, dua t’u tregoj prindërve të 
mi të vërtetën, sepse prindërit e mi nuk e dinë të vërtetën”, pat thënë Dr. 
Dushica atëkohë. 

Ajo ishte njëra nga mjekët e cila, si dentiste, asistoi edhe në operacione. 
Gjatë luftës, operacionet dhe amputimet e ekstremiteteve kryheshin pa 
anestezion dhe me sharrë të rëndomtë.

“Mendoj se nuk ka pasur mike më të mirë në klinikë në atë kohë. Në fillim 
ne punonim pa ndërprerë. ishin ndoshta 35 nga ne, përfshirë mjekët”, tha 
Meho Çaho, vozitës i ambulancës.

Dushanka Vujashiq, DMD, u vra më 27 prill të vitit 1993 kur ishte 
37 vjeçare, si pasojë e goditjes nga copëzat e raketahedhësit të shtëna nga 
drejtimi i Foçës. Ajo ishte shtatzënë në muajin e gjashtë. Ajo vdiq menjëherë, 
por mjekët nuk arritën ta shpëtojnë, as atë e as foshnjën. Dushica dhe 
bashkëshorti i saj Zvonko kishin ardhur në Gorazhde disa vite para luftës 
pasi kishin aplikuar për punë në këtë qytet. Ai ishte inxhinier dhe punonte 
në një kompani të ndërtimit dhe në Gorazhde ata bënë fëmijën e parë - një 
djalë që e quajtën Sllobodan. 

gorazhde: 
heroNjtë e betejës 
Për të Plagosurit

Asociacioni i Gazetarëve të Pavarur të 
Vojvodinës dhe Asociacioni i Gazetarëve të 

Bosnjë e Hercegovinës janë duke  implementuar 
projektin “Të jetojmë së bashku” që merret 

me tregimet pozitive mbi njerëzit në kohën e 
luftës. Pesë dokumentarë janë bërë dhe 10 tekste 

janë publikuar tashmë në kuadër të projektit. 
Projekti financohet nga fondi i BE-së për media 

“Fuqizimi i Lirisë së Medieve” i mbështetur 
nga forumZFD.



Dinko Gruhonjiq  është ligjërues në Departamentin 
për studimin e medieve në Fakultetin Filozofik të Novi Sadit, 
që nga viti 2005. Është udhëheqës i Asociacionit të Pavarur 
të Gazetarëve të Vojvodinës që nga viti 2004. Kryetar i zyrës 
së korrespondentëve në agjencinë e lajmeve Beta është që 
nga viti 1997. Është kryeredaktor i Qendrës për Hulumtime 

dhe Analiza të Vojvodinës (VOICE, www.voice.org.rs) nga 
viti 2015. Producent i portalit informativ Autonomija (www.

autonomija.info) është që nga viti 2007. 

Prindërit e Dushica’s, Drago e Ljubica Dimiq, ende jetojnë në Beograd. 
Babai i saj na tregoi se çfarë i kishte thënë Dushica më 29 prill të vitit 
1992, disa ditë para se të rrethohej qyteti Gorazhde. “Ajo më tha - Çako, 
ashtu më quante, fol me mua. Derisa linja është e hapur, fol me mua, e kur 
linja të këputet, më nuk do të flasim - e ashtu edhe ndodhi”, thotë babai 
i Dushicës.

Prindërit e saj, me dëshirën e tyre, do të varrosen afër saj në Gorazhde. 
Babai i Dushicës po mendonte për transferimin e mbetjeve të saj në Serbi, 
por ndryshoi mendjen. “Eshtrat e saj duhet të pushojnë aty ku ka punuar 
Dushica, ku është vrarë dhe ku është varrosur. Askush nuk do ta trazojë atë 
në Gorazhde, në lokacionin në të cilin ajo pushon”.

Bashkëshortja e tij, Ljubica shtoi: “Kur dikush më pyet se si kemi mundur 
ta lejojmë Dushicën të qëndrojë atje në mesin e tyre, nuk e kuptoj se çfarë 
nënkuptojnë kur thonë ‘atyre’. Ata janë njerëz të mrekullueshëm dhe kur 
shkoj atje, ata më pranojnë tërësisht sikurse të kisha jetuar me ta”.

i biri i Dr. Dushicës, Sllobodani, njëherë kishte takuar një grua në 
Gorazhde e cila kishte pasur dëshirë të madhe ta takojë. Dr. Dushica e 
kishte bindur atë të lind gjatë luftës. Ajo i tha Sllobodanit se “sa herë e shoh 
vajzën time, më kujtohet nëna jote”.

“Në një moment të tillë, kur dëgjon diçka të tillë, mendon se sa bukur 
është që dikush ka pasur një ndikim aq të madh tek njerëzit. Dikush që 
njihet e respektohet nga të gjithë në Gorazhde bëhet motivim për jetën dhe 
të shtyn të thuash: ndoshta edhe unë jam i tillë”, thotë Sllobodani.

Varri i Dushanka 
Vujashiqit në Gorazhde

Prindërve të Dushanka 
Vujashiqit (Drago e Ljubica)
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Në një ditë të zakonshme të punës në 
muajin shkurt, kur moti është pothuajse 
pranveror, Mirvete Ramadani, 46 vjeçe, 

po rregullon ca gjëra rreth serës së saj në Krushë 
të Madhe, një fshat në jug të Kosovës. Dita me 
diell sinjalizon ardhjen e kohës së mbjelljeve të 
perimeve, ndërsa pritet që të rritet dukshëm puna 
rreth serës dhe në disa hektarë të tokës pjellore. 

“Kam nisur tashmë të bëhem gati, të blejë 
mbulojat prej najloni, plehrat, dhe po pres që të 
ngritën temperaturat”, tha Mirvetja, e cila pas 
vrasjes së bashkëshortit të saj nga forcat serbe 
është detyruar të merret me punë, që në shoqërinë 
kosovare konsiderohet të jetë punë ekskluzivisht e 
meshkujve. 

Bashkëshorti i saj, osmani, është vrarë në mars 
të vitit 1999, së bashku me 250 burra të tjerë të 
fshatit. 

Krusha e Madhe ka shërbyer si bastion për shumë 
ushtarë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (UÇK) 
duke e bërë atë cak të një varg sulmesh nga forcat 
serbe. Disa muaj para se ta humbiste bashkëshortin 

Pas humbjes së burrave shumë gra janë kujdesur për familjet e tyre dhe kanë rivendosur 
normalitetin në familje. Një raport në lidhje me jetën e të vejave në Krushë të Madhe të 
cilat treguan forcën heroike për familjet e tyre .

e saj, Mirvetja kishte lindur një djalë. Ai u bë pjesë 
e një familjeje të gjerë të përbërë nga gjashtë vajza, 
asnjëra prej të cilave nuk ishte bërë ende tinejxher. 
Periudha e pasluftës e zuri Mirveten pa shtëpi, e cila 
u ishte shkatërruar pothuajse tërësisht gjatë luftës. 
E ballafaquar me nevojën për të mbijetuar, ajo gjeti 
shpëtim në tokën pjellore që kishte trashëguar nga 
bashkëshorti i saj. Përveç mbështetjes për familjen 
e saj, ajo thotë se puna e ndihmon atë t’i luftojë 
kujtimet e këqija të cilat nuk mund t’i heqë nga 
mendja çdo ditë.

Derisa gjithçka duket më e thjeshtë tani, fillimi 
ishte jashtëzakonisht i vështirë. Ajo tregoi se si 
merrte mbështetje financiare nga një organizatë 
ndërkombëtare për ta rregulluar traktorin dhe për 
të blerë farat për speca.

“Më është dashur të punoja jashtëzakonisht 
shumë me vajzat e mia për të mbledhur paráa 
për të jetuar dhe për t’u mundësuar fëmijëve 
shkollimini”, thotë ajo. “Nuk kam menduar kurrë 
se do të isha kaq e fortë - kam menduar se do të 
vdesim”.

Mirvete Ramadani

Nuk kam meNduar 
kurrë se do të isha 
kaQ e fortë



Me punën e saj, Mirvetja arrin të fitojë një pagë 
mesatare prej 500 deri në 600 euro në muaj në një 
shtet, ku paga mesatare është 300 euro. Specat që 
kultivon ajo u shet disa blerësve të ndryshëm. Njëri 
nga këta është fabrika e turshisë në fshat, e cila 
ishte themeluar nga gra të tjera që kanë humbur 
burrat e tyre gjatë luftës.

Janë më shumë se 100 gra në Krushë të Madhe 
që arrijnë të mbështesin familjet e tyre dhe t’u 
sigurojnë fëmijëve shkollimin përmes punës 
së tyre. Rreth 25 nga to punojnë në fabrikën e 
turshisë, e cila për produktet e saja është bërë e 
famshme në shoqërinë kosovare. Fabrika ishte 
themeluar me mbështetjen e donatorëve vendorë 
e ndërkombëtarë në vitin 2005 dhe udhëhiqet nga 
Fahrije Hoti, një tjetër e ve nga fshati.

Në ditën që vizituam fabrikën, zonja Hoti nuk 
ishte e pranishme meqë kishte planifikuar disa 
takime për të diskutuar çështjet që kanë të bëjnë 
me fabrikën. Por, e kontaktuar përmes telefonit, 
ajo shpjegoi se në fabrikë prodhohen lloje të 
ndryshme të turshisë të cilat, më pas, shiten në të 
gjithë Kosovën.

“Jemi krenarë me atë që kemi arritur dhe besojmë 
se me punën tonë do të vazhdojmë të zgjerohemi 
edhe më shumë. Në korrikun e ardhshëm, ne do të 

bëjmë një thirrje publike dhe presim të punësojmë 
10 gra të tjera duke pasur parasysh që punësimi i 
grave është misioni ynë parësor”, u shpreh ajo.

Kosova vazhdon të jetë një nga vendet më të 
varfra në Evropë. “Evropianët e Rinj” - një term 
që përdoret shpesh për të përshkruar kosovarët pas 
shpalljes së pavarësisë më 2008 - po ballafaqohen 
me një shkallë të lartë të papunësisë dhe varfëri të 
skajshme. Në ndërkohë, mijëra njerëz - kryesisht 
të rinj - janë nisur për në Evropë përmes rrugëve 
ilegale në kërkim të një jete më të mirë.

Altin Hoti, një student 22 vjeçar, është në mesin e 
atyre që kanë humbur etërit në marsin e vitit 1999. 
Ai i është falënderues nënës së tij, Shqipes, për të 
cilën thotë se ka bërë më të mirën e mundshme për 
të siguruar që ata (ai dhe motrat e vëllezërit e tij) të 
mos e ndjejnë mungesën e babait të tyre. Shqipja 
posedon vetëm gjashtë njësi të bletëve, por dikur 
ajo kishte pasur më shumë. Me paratë që merr 
nga shitja e mjaltës, ajo arrin të fitojë mjaft për të 
jetuar, edhe pse në kushte shumë të vështira pas 
humbjes së bashkëshortit gjatë luftës.

“Nëna ime ka punuar shumë dhe në njëfarë 
mënyre, ajo ka bërë që ne të mos e ndjejmë fort 
mungesën e njërit prind. Ne kemi arritur gjithashtu 
të shkollohemi”, thotë Altin.

Nektar Zogjani
Fabrika e turshive , Krushe e Madhe

Njësitë e bletëve të Shqipes
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Për haNNëN, tregime 
të së ardhmes Nga e 
kaluara

Lufta 
e Dytë 

Botërore vendosi 
një barrë të rëndë në jetët e 

prindërve të Uilem Poelstra. Nëna e 
tij hebraike kishte humbur shumë anëtarë të 

familjes në kampet e përqendrimit, derisa babai i tij 
kishte punuar vullnetarisht në një fabrikë te lokomotivave të 

bazuar në Berlin. Pavarësisht kundërshtimeve nga rrethi i tyre, ata 
u martuan dhe jetuan së bashku deri në fund.

Për projektin e tij, Poelstra (i lindur në Holandë më 1956) 
u bazua në ndikimin që lufta pati mbi familjen e tij, 

duke synuar ta zgjerojë këtë (projekt) me përfshirjen 
e konfliktit të fundit në Kosovë. Në këtë kuptim, 

Uilem Poelstra dokumenton historinë e cila 
vazhdon të përsëritet.

kush është hanna?
Hanna është nëna ime. Ajo vdiq në vitin 2003. 
Kur babai im vdiq më 2011, unë zbulova një kuti 
me informacione mbi historinë e familjes sime. 
Në këtë mënyrë mësova më shumë mbi historinë 
hebraike të familjes së nënës sime, mbi fatin e saj 
gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe Holokaustin.

Unë zgjodha që titulli i projektit të jetë “Për 
Hannën, Tregime të së Ardhmes nga e Kaluara” 
meqë ajo ndërlidhet me të kaluarën hebraike të 
familjes sime dhe rrjedhimisht me të kaluarën 
time në përgjithësi.

Pse vendosët të vini në kosovë për këtë projekt?
Unë vendosa të përdorë tregimin e prindërve të 
mi si metaforë relevante për të tashmen - dhe për 
të ardhmen. intuitivisht mendova për Jugosllavinë 
e dikurshme dhe veçanërisht për Kosovën. 
Spastrimet etnike vazhduan dhe në shumë raste 
komuniteti serb dhe ai shqiptar jetojnë duke 
kundërshtuar diametralisht njëri-tjetrin. Ndarja e 
tyre duket si një tregim që duhet të tregohet dhe të 
ndërlidhet me tregimin e prindërve të mi.

si është perceptuar projekti yt në 
kosovë? cilat janë reagimet e njerëzve 
të kosovës ndaj ekspozitës?
Deri më tani kemi pasur dy prezantime 
dhe reagimet kanë qenë të ndryshme. 
Disa njerëz mirëpritën faktin se historia e 
Kosovës po tregohet përmes kësaj ekspozite 
në Holandë dhe mbështetën idenë që 
të flitet për të kaluarën në mënyrë që të 
krijohet një e ardhme më e mirë. Të tjerët 
janë më kritikë dhe mendojnë se është e 
pandjeshme të prezantohet ky projekt, 
veçanërisht jashtë Prishtinës. Gjithashtu, 
nuk është mirëpritur gjithmonë fakti se 
janë pikturuar të dyja palët - shqiptarët 
dhe serbët.

cilat janë reagimet në holandë? a dallojnë ato 
nga reagimet në kosovë?

Në Holandë reagimet ishin shumë pozitive; në 
gazetë holandeze e quajti projektin “një vështrim 
i gjerë mbi historinë”. Njerëzit mund ta kuptonin 
situatën në Kosovë më mirë duke qenë se kishin 
një histori të ngjashme me atë dhe mund t’i 
ndërlidhnin të dyja. Por, pati gjithashtu komente 
për babin tim i cili ishte “në anën e gabuar” gjatë 
luftës meqë kishte bashkëpunuar me armikun.

a i kontribuon projekti procesit të ballafaqimit 
me të kaluarën në ballkanin Perëndimor? Nëse 
po, si?

Mendoj se ballafaqimi me të kaluarën nënkupton 
pranimin e së kaluarës në mënyrë që të ndërtohet 
një e ardhme më e mirë. Unë për vetën time nuk 
mund të ndryshojë botën, por unë besoj se mund 
të japë një kontribut të vogël përmes këtij projekti. 
Përpiqem ta bëjë këtë në objektivisht duke ua lënë 
spektatorëve ta krijojnë mendimin e tyre. Në 
këtë kuptim, projekti im është një kontribut për 
procesin e ballafaqimit me të kaluarën. Kjo është 
e sigurt… Një çift ka humbur shtëpinë e  

tyre si pasojë e luftës 98/99 .
Intervista është realizuar nga  
Maike Dafeld.



Një çift ka humbur shtëpinë e  
tyre si pasojë e luftës 98/99 .

Foto Willem©Poelstra
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Më 6 Maj 1999, është plagosur në 
shpinë nga një Polic Serb dhe ka mbetur 

e paralizuar për tërë jetën.   
Vite më vonë ajo mori guximin për të 
dëshmuar në Gjykatën Ndërkombëtare 

Penale për ish-Jugosllavinë në Hagë .

Foto Willem©Poelstra

Foto Willem©Poelstra

Protesta është liri, por ju duhen njerëz  
të cilët qëndrojnë pas saj. 
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LAJME dHE 
PëRdItëSIME

Botimi i 
radhës

Botimi i tretë i Balkan.Perspectives do të hulumtojë 
se si e kanë trajtuar njerëzit në Ballkan konfliktin 
dhe luftën në të kaluarën dhe si kanë vazhduar 
jetët e tyre të përditshme gjatë asaj kohe. Për më 
shumë, autorët do të hulumtojnë konceptet e 
ripërtëritjes dhe traumës dhe do të analizojnë cilët 
mekanizma ndihmojnë njerëzit në ballafaqim me 
të kaluarën e tyre.

Në periudhën në mes të 25 dhe 30 gushtit në Tuzla të 
Bosnjë e Hercegovinës, Qendra për Hulumtime Post-
Konfliktuoze (Post-Conflict Research Center, PCRC), 
në bashkë-organizim dhe e mbështetur nga forumZFD 
dhe partnerë të tjerë lokalë e rajonalë, do të ofrojë një 
ngjarje gjashtë-ditore për të rinjtë: “Gjithmonë ka një 
zgjidhje- Guximi qytetar në kohën e luftës e të paqes”. 
Kjo ngjarje për të rinjtë është e para e këtij lloji dhe 
synon ta sensibilizojë rininë dhe akterët në shoqërinë 
civile për temat lidhur me guximin moral e qytetar 
dhe sjelljen shpëtuese si edhe rëndësinë e arritjes së 
paqes së qëndrueshme në situatat e post-konfliktit. Për 
të nënvizuar veprimet “heroike” të njerëzve që kanë 
vepruar për të tjerët në kohët e rrezikut, duke kaluar 
vijat e ndarjeve ndër-etnike, në këtë ngjarje do të vihen 
në përdorim disa forma të multimedias dhe punëtorive 
interaktive e edukative, prej paneleve të diskutimit 
e tregimeve personale e deri tek aktivitetet kulturore, 
punëtorive, ekspozitave të fotografisë, interpretimeve 
teatrale dhe filmave si mjete pedagogjike. Pjesëmarrësit 
e këtyre aktiviteteve janë 200-300 student të rinj dhe 
aktivistë, kryesisht nga rajoni i Ballkanit Perëndimor, si 
edhe pjesëmarrës të rinj nga Gjermania.

Pajtimi nuk është një term i popullarizuar, meqë 
shpesh identifikohet me faljen ose me idenë se gjithçka 
duhet harruar, e në vend të kësaj, fokusi të jetë në të 
ardhmen. Sidoqoftë, nëse pajtimi shihet si kërkesë e 
mënyrave për të arritur deri te drejtësia ashtu që nuk 
u bëhet padrejtësi të tjerëve, si mundësi për të ndërtuar 
një të ardhme më të qartë, më të sigurt e më të lirë për 
të gjithë, atëherë organizatorët e garës “Biber” besojnë 
se kjo është diçka që u nevojitet urgjentisht shoqërive. 
Prandaj, autorët janë të ftuar të mendojnë për pajtimin 
në mënyrë të re dhe kreative duke inspiruar me tregime 
që tejkalojnë paragjykimet ekzistuese dhe armiqësitë 
e ngulitura. Autorët ftohen të shkruajnë në gjuhën 
shqipe, maqedonase, boshnjake, malazeze, kroate 
dhe serbe. Ftesa u është adresuar autorëve të njohur, 
sikurse atyre që nuk kanë publikuar asgjë deri më tani. 
Gara do të jetë e hapur deri më 6 shtator 2015. Gara 
organizohet në bashkëpunim me Qendrën për Veprim 
të Pa-dhunshëm Sarajevë-Beograd.

Për më shumë informata: http://biber.nenasilje.org

“GJiTHMoNË KA NJË 
ZGJiDHJE”-GUxiMi 
QyTETAR NË KoHËN E 
LUFTËS E TË PAQES

GARA RAJoNALE 
E TREGiMEVE 
TË SHKURTRA 

“BiBER”

Soraja Zagiq Maike Dafeld
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