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1. Afrim Krasniqi, anëtarë i familjes së viktimave, Fushë Kosovë, Kosovë. 

2. Alberina Haskaj, OJQ Kalaja, Istog, Kosovë. 

3. Aleksandar Todorović, Iniciativa Civile për të shlyerit, Lubjanë, Slloveni.  

4. Anđelko Kvesić, Shoqata Kroate e të burgosurve të kampeve të përqendrimit në kantonin 

e Bosnjës së Mesme, anëtar i Këshillit Koordinues të Koalicionit për KOMRA-në, 

Busovaqe, BeH,  

5. Artan Ademi, anëtar i familjes së viktimave, Gllogovc, Kosovë,  

6. Atdhe Berisha, OJQ Kalaja, Pejë, Kosovë. 

7. Atifete Bytyqi, Shoqata Familja dhe shpresa, Klinë, Kosovë,  

8. Avdie Duraku, Shoqata Gratë e veja, Krushë e Madhe, Kosovë,  

9. Avni Melenica, Shoqata e familjeve të personave të zhdukur në Vushtrri 22 Maj, 

Vushtrri, Kosovë,  

10. Bekim Blakaj, Fondi për të Drejtën Humanitare, Prishtinë, Kosovë,  

11. Branislav Jakimovski, Shoqata Shpresa, Maqedoni,  

12. Dimitar Anakiev, Shoqëria civile për të shlyerit, Lubjanë, Slloveni,  

13. Dževad Koldžić, anëtar i familjes së viktimave, Sjeverin, Serbi,  

14. Ekrem Hadžić, Shoqata për mbrojtjen e të drejtave të të dëbuarve dhe të zhvendosurve 

nga Komuna e Pribojit, Priboj, Serbi,  

15. Fahrije Hoti, Shoqata e grave të veja nga Krusha e madhe, Krushë e Madhe, Kosovë,  

16. Fikret Grabovica, Shoqata e prindërve të fëmijëve të vrarë në Sarajevën e rrethuar, në 

vitet 92 – 95, Sarajevë, BeH,  

17. Flamur Ajeti, anëtar i familjes së viktimave, Novi Pazar, Serbi,  

18. Gordana Đikanović, Shoqata e familjeve të të kidnapuarave dhe të vrarëve në Kosovë 

dhe Metohi, Panqevë, Serbi,  

19. Gordana Vukajloviq, viktimë dhe anëtar i familjes së viktimës, Zvornik, BeH,  

20. Hamid Pecikoza, Shoqata për mbrojtjen e të drejtave të të dëbuarve dhe të zhvendosurve 

nga Komuan e Pribojit, Priboj, Serbi,  

21. Hani Hoxha, anëtar i familjes së viktimave, Gjakovë, Kosovë,  

22. Hanifa Kičić, Shoqata e viktimave të luftës 1992-95, në Vlasenicë, Vlasenicë, BeH. 

23. Hasan Grebić, Shoqta e të kthyerve Podrinë, Zvornik, BeH,  

24. Hasan Shkreli, anëtar i familjes së viktimave, Vushtrri, Kosovë,  

25. Hysni Berisha, Shoqata, Shpresimi, Suha Rekë, Kosovë,  



26. Ifeta Mejremić, Shoqata e gravë Jadar, Bratunac, BeH,  

27. Jakub Durgut, Shoqata e qytetarëve të Bukovicës dhe Plevljës, Plevlje, Mali i Zi,  

28. Lozanka Radojičić, Shoqata e prindërve Besimi, Shpresa, Dashuria, Beograd, Serbi,   

29. Ljubiša Filipović, Shoqata e familjeve të të kidnapuarve, të zhdukurve dhe të vrarëve në 

Kosovë dhe Metohi, Bozhuri i Kuq, Sutomore, Mali i Zi,  

30. Lush Krasniqi, anëtar i familjes së viktimave, Vushtrri, Kosovë,  

31. Mahmut Syla, anëtarë i familjes së viktimave, Vushtrri, Kosovë,  

32. Marica Šeatović, Shoqata e familjeve serbe të të vrarëve, të zhdukurve dhe të të 

rrëmbyerve me dhunë dhe invalidëve, Kundër harresës, Novska, Kroaci,  

33. Marinko Đurić, Shoqata e familjeve të të kidnapuarve dhe të zhdukurve në Kosovë dhe 

Metohi, Beograd, Serbi,  

34. Mersiha Lugonja, Shoqata për mbrojtjen e të dëbuarve dhe të zhvendosurve nga 

Komuna e Pribojit, Priboj, Serbi,    

35. Milena Romić, anëtare e familjes së viktimave, Beograd, Serbi,   

36. Milena Savić, koordinatore e Iniciativës për KOMRA-në në BeH, Qendra për informim 

dhe ndihme ligjore, Zvornik, BeH,  

37. Milenko Mišić, Shoqata e invalidëve ushtarak të luftës, Vlasenicë, BeH,  

38. Milorad Trifunović, Shoqata e familjeve të të kidnapuarve dhe të zhdukurve në Kosovë 

dhe Metohi, Mitrovicë, Kosovë,  

39. Milosav Stojković, Qendra për mbrojtjen e familjeve të viktimave të luftës në Kosovë 

dhe Metohi, Beograd, Serbi,  

40. Miradije Ramadani, anëtare e familjes së viktimave, Krushë e Madhe, Kosovë,  

41. Munira Subašić, Shoqata e Lëvizjes së Nënave të enklavave të Srebrenicës dhe Zhepës, 

Sarajevë, BeH,  

42. Nazim Bahtiri, Youth Step, Vushtrri, Kosovë,   

43. Nataša Kandić, Fondi për të drejtën Humanitare, Beograd, Serbi,  

44. Negovan Mavrić, Shoqata e familjeve të të kidnapuarve dhe të zhdukurve në Kosovë dhe 

Metohi, Hoçë e Madhe, Kosovë,  

45. Nora Ahmetaj, Qendra për hulumtim, dokumentim dhe publikim, Prishtinë, Kosovë,  

46. Qefsere Shala, anëtare e familjes së viktimave, Skenderaj, Kosovë,  

47. Radenko Ostojić, viktimë, Vlasenicë, BeH,  

48. Reiha Avdić,  Shoqata Gratë e Srebrenicës, Tuzëll, BeH,  

49. Ružica Spasić, Shoqata e familjeve të personave të zhdukur dhe të rrëmbyer me dhunë të 

nacionalitetit serb, Vukovarë, Kroaci,  

50. Sanije Shala, anëtare e familjes së viktimave, Skenderaj, Kosovë,  

51. Shaban Terziu,  Lansdowne, Gjilan, Kosovë,  

52. Shqiprim Dreshaj, anëtar i familjes së viktimave, Pejë, Kosovë,  

53. Simeon Dabevski, Shoqata Shpresa, Tetovë, Maqedoni,  

54. Sonja Radošević, gazetare dhe anëtare e Këshillit koordinues të Koalicionit për 

KOMRA-në, Podgoricë, Mali i Zi,  

55. Snežana Zdravković, Shoqata e të kidnapuarve dhe të vrarëve në Kosovë dhe Metohi, 

Prokuple, Serbi,  

56. Šuhra Sinanović, Shoqata e grave të Podrinjes, Sarajevë, BeH,  

57. Xhafer Gjata, anëtar i familjes së viktimave, Podujevë, Kosovë,  

58. Ymer Merlaku, Shoqata e ish të burgosurve politik, Klinë, Kosovë,  

59. Zoran Drakulović, Shoqata Bozhuri i Kuq, Sutomore, Mali i Zi,  



Vëzhguesit/et: 

60. Agron Vrenezi, Komisariati i Lartë i Kombeve të Bashkuara për të drejtat e Njeriut, 

Prishtinë, Kosovë, 

61. Arbena Kuriu, Zyra e komisariatit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, Prishtinë, Kosovë,  

62. Eugen Jakovčić, PR i Iniciativa për KOMRA-në në Kroaci, Zagreb, Kroaci,  

63. Maja Hasanbašić, Qendra për të drejtat e njeriut, Zagreb, Kroaci,  

64. Marko Sijekavica, Këshilli Civil për të drejtat e njeriut, Zagreb, Kroaci,  

65. Miranda Shala, Ambasada e Britanisë së Madhe, Prishtinë, Kosovë,  

66. Prenk Gjetaj, Komisioni Qeveritar për personat e zhdukur, kryetari, Prishtinë, Kosovë,  

67. Raba Gjoshi, Iniciativa e të rinjve për të drejtat e njeriut, Prishtinë, Kosovë.  

         

Transkript i audio incizimit 

Bekim Blakaj: Jam udhëheqës i Zyrës së Fondit për të Drejtën Humanitare në Prishtinë dhe në 

emër të Fondit për të Drejtën Humanitare dhe në emër të Koalicionit për KOMRA-n kam 

kënaqësinë të ju uroj mirëseardhje, dhe shpresoj se sot do të kemi një debat frytdhënës mbi draft-

statutin për KOMRA-në. Shumica prej jush e di se, para dy vitesh, mu në këtë hotel është krijuar 

Koalicioni i organizatave joqeveritare dhe individëve të cilët e përkrahin idenë për krijimin e 

komisionit rajonal për vërtetimin e fakteve për krime lufte dhe për shkelje të tjera të rënda të të 

drejtave të njeriut. Që atëherë, Koalicioni ka pësuar një rritje shumë të madhe dhe në këtë 

moment janë diku rreth 1,000 organizata dhe individë të cilët janë anëtarë të këtij koalicioni. 

Gjatë viteve kemi pasur një mori konsultimesh me grupe të ndryshme, me familjarë të viktimave, 

me gazetarë, profesionistë, sikur që janë juristët, e kështu me radhë dhe në ndërkohë është 

draftuar statuti për komisionin rajonal dhe ai ka pësuar disa ndryshime, prandaj ky është edhe 

momenti dhe shansi që këtë statut ta përmirësojmë edhe më shumë. Pra, ju lus që të jemi sa më 

konstruktivë, të jepni komentet tuaja në mënyrë që kur ta kemi statutin final të arrijme deri tek 

version më i mirë i tij. Sot më shumë do të fokusohemi në qëllimin, detyrat, kompetencat, 

autorizimet, përzgjedhjen e anëtarëve të KOMRA-s, gjetjet mbi kryerësit si dhe rolin e 

komisionit të ardhshëm në procedimin penal. Unë nuk do të kisha zgjatur më shumë dhe do ja 

kisha dhënë fjalën – hyrëse zotëri Lush Krasniqit, familjar i viktimave nga komuna e Gjakovës. 

Zotëri Krasniqi, urdhëroni! 

Lush Krasniqi:  I përshëndes gjithë të pranishmit! Mirë se erdhët në Prishtinë! Nuk është herë e 

parë që mblidhemi për të diskutuar rreth këtij mekanizmi që do të formohet. Është një rrugëtim 

disavjeçar për të arritur deri te një mundësi apo mekanizëm drejt së vërtetës. Gjatë kësaj periudhe 

kemi dëgjuar qindra e mijëra opinione, këshillime, kritika, frymëzime me shpresë për 

bashkëpunim në rajon në lidhje me viktimat. Iniciativa për KOMRA sot është mjaft mire e 

organizuar, meqë është arritur qëllimi i i kahmotshëm. Draft Statuti i KOMRA-së është një punë 

e shkëlqyer, e krijuar dhe e matur mirë në të gjitha aspektet profesionale, juridike, humane e 

tjera. Dhe, çka është për mua më e rëndësishmja, ky draft, për të cilin do të diskutojmë edhe sot, 

është i pranueshëm për të gjithë. Kuptohet, i pranueshëm për ata të cilët e njohin gjuhën e së 



drejtës, të së vërtetës dhe gjuhën e jetës normale. Shtrohet pyetja- pse duhet të ekzistojë 

KOMRA? Një pyetje e thjeshtë, me përgjigje të panumërta. Duhet të ekzistojë për të pastruar 

historinë tragjike të së kaluarës, për të vë në binar historinë e brezave të ardhshme, për të 

qetësuar shpirtrat e të gjithë viktimave të pafajshme, që iu është marrë e drejta e jetës. Duhet të 

ekzistojë që brezat e ardhshëm të marrin mësim nga e kaluara tragjike në mënyrë që mos të 

përsëriten konfliktet dhe krimet. KOMRA duhet të ekzistojë edhe për ne të gjallët. Edhe ne jemi 

viktima. Shumica prej nesh këtu sot, jemi viktima. Jemi viktima sepse tani e dhjetëra vite, në 

vend që të jetojmë dhe të gëzohemi si të tjerët, merremi me punë kaq të rënda, të dhimbshme dhe 

të dëmshme për shëndetin tonë psikik e fizik si dhe të familjeve tona. KOMRA duhet të ekzistojë 

për të treguar se ka vetëm një të vërtetë: të vërtetën reale dhe për të zhdukur mitet e së vërtetës 

shqiptare, të vërtetës kroate, serbe, malaziase, rome, maqedonase, boshnjake, sllovene e tjera. 

KOMRA duhet të ekzistojë për t’i besuar asaj siç i besojmë Biblës dhe Kuranit. KOMRA duhet 

ekzistuar për t’u zbuluar dhe nxjerrë fytyrat e vërteta nga ato të maskuara të të gjithë atyre që 

kanë kryer krime, e që sot jetojnë në mesin tonë -  kudo në hapësirat e ish Jugosllavisë. 

KOMRA-në e presin punë të vështira, dhe unë i dëshiroj sukses, si viktimë do të kontribuoj në 

realizimin e misionit të shenjtë, drejt së vërtetës dhe drejtësisë, me besimin në Zotin e 

plotfuqishëm. Falemnderit! Shumë suksese KOMRA-së! 

Bekim Blakaj:  Ju falemnderit shumë zoti Krasniqi! Tani do e lus zonjën Snežanu Zdravković, 

nga Shoqata e familjarëve të kidnapuarve dhe të vrarëve në Kosovë dhe Metohi! Zonja 

Zdravković! 

Snežana Zdravković: Shoqata e personave të kidnapuar dhe të zhdukur në Kosovë e Metohi, 

vijë nga Prokuplja. Me pjesëmarrjen e rregullt, ne e shprehim përkrahjen tonë për Koalicionin 

për KOMRA-në. Për arsye se familjet e viktimave me këtë fitojnë mundësinë që të flasin 

publikisht dhe lirshëm për viktimat, por që unë të mund të flas për viktimat e mia, më duhet më 

parë t’i kuptoj viktimat e juaja, viktimat tjera. Vetëm në këtë mënyrë do të mund të flasim dhe ta 

shikojmë problemin tonë në mënyrë objektive. Pse KOMRA? KOMRA dëshiron të bëjë diçka që 

shtetet, gjegjësisht qeveritë deri tani nuk e kanë bërë, e ajo është që ti pranojnë si viktimat e veta, 

ashtu edhe të tjerëve, edhe viktimat tjera. Ne familjet e viktimave, kemi një problem sepse 

shtetet, gjegjësisht qeveritë, pas një periudhe të caktuar kohore po distancohen nga viktimat. 

Prandaj, e përkrahim KOMRA-në, që e ka përfshirë periudhën kohore, për të cilën ne familjarët e 

viktimave mendojmë se është periudhë e qëlluar, në mënyrë që të mund të përfshihen të gjitha 

viktimat. Është e vërtetë që kjo është një temë e vështirë, do të jem shumë e shkurtër, por unë 

uroj që dita e sotme të jetë e suksesshme, pa marrë parasysh se bëhet fjalë për çështje të vështira. 

Bekim Blakaj: Falemnderit zonja Zdravković! Tani e ftoj zonjën Munira Subashiq, Shoqata 

Lëvizja e nënave nga enklavat e Srebrenicës dhe Zhepës, Bosnjë e Hercegovinë. Zonja Subašić, 

urdhëroni! 

Munira Subašić: Të nderuar pjesëmarrës, të nderuara familje, selam alejkum dhe mirëdita. Më 

vjen mirë që sot jam në Prishtinë. Nuk jam për herë të parë këtu, kjo është hera e pestë. Kam 



qenë këtu edhe në vitin 2000, kur është mbajt Konferenca e madhe, për çështjen e personave të 

zhdukur në Kosovë. Kam dhënë kontributin tim. Më e rëndësishmja është, që ne të gjithë të 

mësojmë diçka nga e kaluara, që të mos na përsëritet në të ardhmen. Mendoj, që ne familjet të 

cilat i kemi humbur më të dashurit tonë, nuk mund të harrojmë, por ne duhet tu ndihmojmë 

nënave, të cilat vite me radhë janë duke i kërkuar eshtrat e fëmijëve të tyre, që ti gjejnë eshtrat e 

fëmijëve të tyre, që krimet të emërohen dhe në fund, t’i japim mbështetje KOMRA-së, për arsye 

se KOMRA mund të bëjë shumë më shumë se sa individët, shoqata të vetme, dhe në fund 

mendoj se suksesi i KOMRA-së qëndron në atë që sot ne të gjithë jemi mbledhë këtu, në tryezë 

të përbashkët, që mund ta themi secili të vërtetën e vet, përderisa secili e bart në vetë dhimbjen e 

vet, pikëllimin e vet dhe të vërtetën e vet. Pra, më e rëndësishmja është që të mësojmë nga e 

kaluara, që të mos na përsëritet në të ardhmen. Dëshiroj që të kemi respekt të ndërsjellë ndaj 

njëri tjetrit, dhe veçanërisht nga ju kërkoj, familjet të cilat janë këtu, posaçërisht nënat të cilat 

akoma i kërkojnë eshtrat e më të dashurve të tyre, që të kenë përparësi në tërë këtë ngjarje. 

Faleminderit, dhe e uroj zonjën Kandić, për punën e saj të suksesshme dhe për takimin e sotëm. 

Bekim Blakaj: Falemnderit zonja Subašić. E kemi si traditë, gjatë konsultimeve që i 

organizojmë gjithmonë pjesëmarrësit të prezantohen, prandaj lus të gjithë pjesëmarrësit, duke 

filluar nga ana ime e djathtë që të prezantohen, dhe pastaj të vazhdojmë me shikimin e filmit 

dokumentar lidhur me KOMRA-në. 

Lush Krasniqi: Përshëndetje! Quhem Lush Krasniqi, jam familjar, me dy vëllezër dhe axhën të 

vrarë dhe të zhdukur, të vrarë më 27 prill të vitit 1999 në fshatin Mejë, komuna e Gjakovës. 

Snežana Zdravković: Shoqata e të kidnapuarve dhe të vrarëve në Kosovë e Metohi, jam bija e 

të rrëmbyerit dhe të vrarit Marković Tomislav, si dhe motra e të rrëmbyerit Marković Novica.  

Nataša Kandić: Fondi për të drejtën Humanitare.  

Prenk Gjetaj: Prenk Gjetaj, kryetar i Komisionit qeveritar për persona të zhdukur, në cilësinë e 

vëzhguesit.  

Dimitar Anakiev: Shoqata e iniciativës Civile për të shlyerit, në Slloveni,  

Milena Romić: E bija e Lazar dhe Milka Romić, të vrarë në vitin 1999 në Lipjan.  

Zoran Drakulović: Anëtarë i Shoqatës Bozhuri i Kuq, nga Sutomore, Mali i Zi, i biri i të vrarit 

Drakulović Radivoje.  

Sonja Radošević.. Gazetare nga Podgorica, dhe anëtare e Këshillit koordinues të Koalicionit për 

KOMRA-në. 

Reiha Avdić: Shoqata Gratë e Srebrenicës.  

Shqiprim Dreshaj: Shqiprim Dreshaj, nga fshati Pavlan, komuna e Pejës, i vrarë baba në vitin 

1999, po ashtu Pejë. 



Hanifa Kičić: Shoqata e viktimave të luftës të viteve 92-95, nga Vlasenica, me seli në Tuzëll, 

Jam nënkryetare e kësaj shoqate.  

Xhafer Gjata: Xhafer Gjata, komuna e Podujevës, e kam të pushkatuar vëllanë mu në qendër të 

Podujevës dhe tre kushërinj, në anët tjera të Podujevës, janë të vrarë.  

Radenko Ostojić: Vijë nga Vlasenica, viktimë individuale. Vijë nga Vlasenica, kam jetuar në 

Sarajevë.  

Milena Savić: Koordinatore e procesit të konsultimeve në Bosnjë dhe Hercegovinë. Përndryshe 

vijë nga Qendra për informim dhe ndihmë juridike në Zvornik, anëtare e Koalicionit për 

KOMRA-në.  

Anđelko Kvesić. Vijë nga Busovaqa. Jam kryetar i shoqatës së të burgosurve të kampeve të 

përqendrimit në kantonin e Bosnjës së Mesme, dhe jam anëtar i këshillit koordinues të 

Koalicionit për KOMRA-në.  

Branislav Jakimovski. Shoqata Shpresa, Tetovë, Maqedoni.  

Qefsere Shala: Quhem Qefsere Shala, vi nga Skendaraj, e kam burrin të vrarë më 20 mars të 

vitit 1999, i kam vajzën dhe djalin. Jam kryefamiljare. 

Sanije Shala: Quhem Sanije Shala-Veliu. Kam të vrarë burrin dhe vëllanë, nga komuna e 

Skenderajt, më 20 mars 1999. 

Marica Šeatović: Vijë nga Novska, nga Kroacia. Jam kryetare e Shoqatës së porsaformuar të 

familjeve serbe, të vrarëve, të rënëve, zhdukurve dhe të të rrëmbyerve me dhunë si dhe 

personave invalidë, kundër harresës, nga Kroacia, selia e së cilës është në Zagreb.  

Ružica Spasić: Sot e kam për obligim për t’ju thënë. Shumica prej jush e dinë se deri tani kam 

ardhur në emër të Shoqatës së familjeve të të zhdukurve dhe të rrëmbyerve me dhunë të 

nacionalitetit serb, me seli në Vukovar, për Republikën e Kroacisë. Fatkeqësisht, në 

mospërgjigjen e politikanëve tonë, si dhe për shkak të rrethanave tjera, shoqata më nuk do të 

ekzistojë prej datës 1.01.2011, dhe tani është në fazën e mbylljes zyrtare. Ndërsa, unë jam 

anëtare e Koalicionit për KOMRA-në, në emër timin personal, kam nënshkruar edhe për punën e 

koalicionit, të gjithë njerëzit të cilët sot janë këtu, por edhe ata të cilët kanë marrë pjesë gjatë 

viteve të kaluara në këtë proces, unë i kam mbështetë dhe i mbështes që nga fillimi, sepse edhe 

unë dhe familja ime jemi viktima të ngjarjeve të luftës në Kroaci. Konkretisht, i biri im është 

vrarë gjatë aksionit kroat Oluja (Fortuna). I ka pasë 23 vjet. Dhe, ja tani, do të bëhen 21, dhe në 

këtë muaj do të bëhen 6 vjet prej se është identifikuar dhe varrosur, dhe mund të them se e tërë 

kjo punë, me të gjithë këta njerëz, mua më ka ndihmuar shumë, dhe dëshiroj që koalicioni të 

realizojë dhe përmbushë të paktën një pjesë të detyrave të saj, që i ka përcaktuar për ti realizuar 

në të ardhmen, që diçka që ka ndodhë në vitet 1990, të mos përsëritet kurrë në vitet 2000. 



Gjithashtu, dëshiroj që sot, të gjithë që jemi këtu, të tregojmë mirëkuptim dhe respekt për njëri 

tjetrin. Faleminderit!  

Afrim Krasniqi: Unë jam Afrim Krasniqi, nga Fushë-Kosova, kam të vrarë babën, nënën, dy 

vëllezërit dhe çikën e vëllait 13 vjet, më 1 prill 1999, por në Fushë-Kosovë janë edhe 167 të 

vrarë. Iniciativës për KOMRA-n i dëshiroj sukses që vërtetë të gjendet e vërteta dhe vetëm e 

vërteta.  

Milenko Mišić: Vijë nga Vlasenica, Shoqata e invalidëve të luftës, Republika Srpska, Bosnjë 

dhe Hercegovinë.  

Atdhe Berisha: Atdhe Berisha, OJQ “Kalaja” Pejë. 

Alberina Haskaj: Alberina Haskaj, anëtare e Organizatës “Kalaja”, Pejë. 

Ifeta Mejremić: Shoqata e grave, Jadar, Konjeviq Polje, komuna e Bratunacit. E rikthyer në 

Republikën Srpska. E mbështesim iniciativën për KOMRA-në në territorin tonë ku jemi kthyer. 

Unë mendoj se do të vijmë deri te e vërteta, e pastaj vjen edhe pajtimi dhe bashkëjetesa më e 

mirë në të gjitha anët. Mendoj se e vërteta është gjëja më e mirë, e cila duhet të dihet në të gjitha 

anët, te të gjithë ne. Faleminderit. 

Hasan Grebić: Shoqata e të kthyerve në Podrinje, përndryshe, jam anëtar i familjes së të vrarëve 

dhe të zhdukurve.  

Gordana Vukajlović: Viktimë dhe anëtarë i familjes së viktimave në Zvornik, Bosnjë dhe 

Hercegovinë.  

Hani Hoxha: Ju flet Hanije Hoxha, prej Gjakovës, i cili më 2 prill iu ka ekzekutuar gruaja, dy 

vajza, pesë fëmijë të vajzës dhe iu ka djegur shtëpia. Përshëndes këtë iniciativë. Ishalla do zoti e 

vien gjërat në vendin e vet ashtu si duhet. Përndryshe, pakënaqësia e të gjithë këtyre njerëzve 

këtu kishte me qenë e shtuar edhe më tepër sepse të harrosh fëmijën tënd, kjo është diçka e  

pakuptueshme. Prandaj, zonjën Kandiq dhe të gjithë tjerët i përshëndes dhe lus zotin që e vërteta 

të dalë në shesh sa më shpejt. Faleminderit! 

Flamur Ajeti: Pikë së pari desha të ju përshëndes! Quhem Flamur Ajeti, nga Mitrovica, anëtar i 

familjes së kidnapuar. Babi është kidnapuar më 15 mars 1999. Ju faleminderit! 

Artan Ademi: Jam Artan Ademi, nga Drenasi. Kam 18 anëtarë të familjes të vrarë, jam i 

plagosur, kam qenë i kapur rob në prill të 1999-tës. Jam dëshmitar i disa masakrave, 

ekzekutimeve masive në fshatin Shtuticë, tek xhamia e Çerezit, si dhe te vendi i quajtur 

“Shavarinat” afër Feronikelit, në maj 1999.  

Jakub Durgut: Kryetar i Shoqatës së qytetarëve të Bukovicës, Plevlje, Mali i Zi. Organizata ime 

është nënshkruese dhe e mbështetë Koalicionin për KOMRA-në, që nga fillimi, të cilës i 

dëshirojmë punë të suksesshme.  



Hasan Shkreli: Jam nga Vushtrria, Hasan Shkreli, i kam të zhdukur çikë e djalë, më 22 maj 

1999.  

Mahmut Syla: Quhem Mahmut Syla, nga Vushtrria. E kam djalin, mikun tim shokë, më 22 maj 

masakra që u bë në Vushtrri, në shtëpinë e Kahriman Pasomës. Aty e dimë shumë mirë, kemi 

qenë në vend të ngjarjes, 74 vetë janë pre, masakruar dhe djegë. Së mrami, i kanë quar në 

Batajnicë, do i kanë kthyer e do s’i kanë kthyer. Ne i lypim shpërblimet dhe të drejtat tona për ta. 

Faleminderit prej të gjithëve që kanë ardhur këtu! 

Simeon Dabeski. Nga Shoqata Shpresa, në Tetovë, Maqedoni.  

Gordana Đikanović: Nga Prishtina. Tani jetoj në Pançevë. Vëllai im, i cili ka qenë inxhinier i 

elektroteknikës në Korporatën energjetike të Kosovës është vrarë këtu në Prishtinë. Jam anëtare e 

Shoqatës së familjeve të të kidnapuarve dhe të vrarëve dhe të zhdukurve në Kosovë e Metohi, 

dhe jam nënshkruese individuale dhe kolektive e Iniciativës për KOMRA-në. Mua më vjen 

shumë mirë, që megjithëse shoqata e jonë është e kyçur në punën e Iniciativës për KOMRA-në 

që nga fillimi, e kam përshtypjen se KOMRA gjithnjë e më tepër po i afrohet qëllimit të saj.   

Hysni Berisha: Së pari, i përshëndes të gjithë të pranishmit, edhe pse me shumicën prej këtyre 

njihemi që nga viti 2000. Unë quhem Hysni Berisha, vi nga Suhareka. Jam përfaqësues i 

Shoqatës për gjetjen dhe identifikimin e krimeve të luftës në Kosovë.  

Lozanka Radoičić: Kryetare e Shoqatës së prindërve Besimi, shpresa, dhe dashuria nga 

Beogradi. Përndryshe, shoqata e cila i është përkushtuar ushtarëve të rënë dhe civilëve në 

Kosovë e Metohi, në vitet 1998, 1999. E përshëndes aksionin e KOMRA-së. Me të vërtetë, djali 

im është vrarë me 30 shtator, 1998, rreth 150 metra larg kufirit me Shqipërinë, por kjo nuk është 

arsye që unë të ndjej urrejtje ndaj dikujt apo diçkaje, dhe e vërteta është se, poqëse nuk do ta 

kisha falur atë vepër, sot nuk do të isha këtu. Thjesht, mendoj se këtë duhet ta ndiejmë të gjithë. 

Dhe, raporti i komisionit do të duhej të jetë një kujtim për të gjithë të rënët e të vrarët në rrethana 

të ndryshme. Por, gjithashtu duhet të jetë edhe vërejtje, për të gjithë të mbijetuarit, që diçka e 

ngjashme të mos ndodhë më kurrë. Mendoj se ne prindërit duhet të bashkohemi, që vetë ta 

gjejmë atë lidhjen tonë e cila do të na ndërlidhë mes vete, e para së gjithash ai është pikëllimi për 

të zhdukurit. Të mos ndiejmë kurrfarë të keqe për njëri tjetrin, sepse çdo e keqe e sjellë të keqen 

tjetër. Ejani, së pari ne prindërit të pajtohemi mes veti, e pastaj t’i ndihmojmë komisionit, apo 

secili në shtetin e vetë t’i detyrojmë pushtetarët tonë, ti zgjedhin njerëzit të cilët vërtetë do të 

punojnë, që do ta kenë mendimin të cilin duhet ta ketë KOMRA. Dhe, raporti të jetë një vërejtje 

e madhe për të mbijetuarit, e kështu edhe pushtetarëve të ardhshëm në të gjitha shtetet, se si 

duhet të mësohet nga gabimet e bëra, apo s’di si ta quaj atë që e kanë bërë ish kryetarët dhe ish 

pushtetarët e këtyre shteteve.   

Milosav Stojković: Kryetar i Shoqatës Qendra e mbrojtjes së familjeve të viktimave të luftës në 

Kosovë dhe Metohi. Përndryshe, jam i biri i të kidnapuarve, babai Milan Stojković dhe nëna 

Darinka Stojković, si dhe vëllai Sllobodan Stojković, dhe kushëriri im që i ka me dhjetëra të 



vrarë dhe të kidnapuar në Kosovë e Metohi. Jam nënshkrues i Iniciativës, personalisht dhe në 

emër të organizatës, dhe anëtar i Koalicionit për KOMRA-në. E mbështes, dhe personalisht 

marrë pjesë me tërë qenien time, me njohurinë dhe mundësitë e mia, që nga fillimi i punës së saj, 

dhe do të vazhdoj deri në realizimin e qëllimit përfundimtar, në të cilin sinqerisht besoj.  

Ljubiša Filipović: Kryetar i Shoqatës së familjeve të të kidnapuarve, të zhdukurve dhe të 

vrarëve në Kosovë e Metohi, Bozhuri i Kuq, me seli në Sutomore. Që nga fillimi, ne jemi në 

Koalicionin për KOMRA-në. Që nga fillimi ne e mbështesim dhe e përkrahim, dhe gjithnjë do të 

jemi me KOMRA-në, sepse ne e dimë se të gjitha qeveritë në rajon, asgjë nuk kanë bërë për të 

zhdukurit dhe të vrarët, e posaçërisht kur është fjala për familjet e viktimave. Shpresojmë dhe 

besojmë, se në statutin final, çdo gjë do të jetë në rregull, dhe se ky do të jetë një nga Komisionet 

më të mira dhe më të fuqishme. KOMRA do të punojë në çështjen e të zhdukurve, dhe besojmë 

se të gjithë kryesit e veprave të krimit, një ditë do të përgjigjen para drejtësisë, cilitdo çofshin ata, 

çfarëdo feje apo nacionaliteti qofshin ata.  

Marinko Đurić: Jam nga Istogu. Jam i biri i Petar Đurić, i cili është vrarë në masakrën e 27 

qershorit 1999, respektivisht aty janë vrarë më shumë se shtatë njerëz. E përshëndes këtë takim, 

dhe dëshiroj t’i inkurajoj fqinjët shqiptarë që ta pranojnë Koalicionin për KOMRA-në, siç ka 

vepruar Shoqata e të kidnapuarve dhe të zhdukurve në Kosovë e Metohi. Vlerësoj se kjo është 

rruga drejt pajtimit, dhe të vazhdojmë të jetojmë në marrëdhënie të mira fqinjësore, e posaçërisht 

për gjeneratat e reja që do të vinë.  

Fahrije Hoti: Përshëndetje për të gjithë! Unë jam Fahrije Hoti, përfaqësuese e Shoqatës Gratë e 

veja në Krushë të Madhe. Gjatë vitit 1999 janë mbytur 226 meshkuj, kryesisht 11 anëtarë të 

familjes, e kam bashkëshortin të zhdukur. Kisha bërë apel te të gjithë njerëzit që jemi ulur këtu 

së bashku që të zbardhin fatin e krimeve të luftës dhe personave të pagjetur.  

Aleksandar Todorović: Iniciativa Civile për të shlyerit në Slloveni. Presim shumë nga 

KOMRA, sepse mendojmë se shtetet kombëtare dhe shoqëritë civile të tyre, nuk janë në gjendje 

të vijnë deri te e vërteta, dhe deri te zbardhja e të vërtetës të të gjitha ngjarjeve, pas shkatërrimit 

të Jugosllavisë.  

Ekrem Hadžić: Përshëndes të gjithë të pranishmit, dhe uroj punë të suksesshme në këtë takim. 

Unë jam kryetar i Shoqatës për mbrojtjen e të drejtave të dëbuarve, të zhvendosurve nga Komuna 

e Pribojit. Jemi anëtarë të KOMRA-së, dhe me këtë rast urojmë sukses në punën e KOMRA-së.  

Hamid Pecikoza: Shoqata për mbrojtjen e të drejtave të dëbuarve dhe të zhdukurve nga Komuna 

e Pribojit. 

Mersiha Lugonja: Koordinator në Shoqatën për mbrojtjen e të dëbuarve dhe të zhvendosurve 

nga Komuna e Pribojit.  



Dževad Koldžić: Anëtar i familjes së viktimave, rrëmbimeve të cilat kanë ndodhë ne Sjeverinë, 

në vitin 1992. Atëherë kam humbur nënën dhe dajën.  

Milorad Trifunović: Jam vëllai i minatorit të kidnapuar në minierën në Bellaqevcit. Vijë nga 

Mitrovica e Kosovës. Jam anëtar i Shoqatës së familjeve të kidnapuarve dhe të zhdukurve në 

Kosovë e Metohi. Ju përshëndes të gjithëve, dhe u uroj punë të mbarë juve dhe vetes sime.  

Šuhra Sinanović: Jam kryetare e Shoqatës Gratë e Podrinjes, të cilat merren me personat e 

zhdukur 1992 – 95, Bratunac. Për momentin, selia e Shoqatës gjendet në Ilixhë, përndryshe nga 

Bratunac, BeH.  

Fikret Grabovica: Kryetar i Shoqatës prindërit e fëmijëve të vrarë në Sarajevën e rrethuar, 

1992-95.  

Nora Ahmetaj: Unë jam Nora Ahmetaj, vi nga Prishtina, Qendra për hulumtim, dokumentim 

dhe publikim 

Munira Subašić: Kryetare e Shoqatës Lëvizja e Nënave të enklavave të Srebrenicës dhe Zhepes. 

E kam mbijetuar gjenocidin. Në gjenocidin, në Srebrenicë, i kam humbur 22 anëtarë të familjes 

sime të ngushtë, ndërsa jemi në hetime për gjetjen e 10.701 personave.    

Ymer Mërlaku: Quhem Imer Mërlaku, jam nënkryetar i Shoqatës për persona të burgosur, të 

zhdukur në komunën e Klinës. Mendoj që ne, si Shoqatë nuk e kemi penguar këtë iniciativë, 

ndërsa sa për përkrahje duhet të shikojmë programin. Ju faleminderit!  

Atifete Bytyqi: Jam Atifete Bytyqi, nga komuna e Klinës, përfaqësoj Shoqatën “Familja dhe 

shpresa”. Njëherit i kam të zhdukur gjashtë anëtarë të familjes dhe kërkoj që të zbardhet fati i 

atyre njerëzve sa më shpejt. 

Shaban Terziu: Unë quhem Shaban Terziu, vi nga Organizata Lansdowne nga Gjilani. 

Përshëndes këtë iniciativë, e cila duhet të finalizohet se e ka arsyen e vet. Po ashtu e përshëndes 

edhe Natasha Kandiqin e cila ka bërë shumë për këtë, dhe organizatorin po ashtu. Ju 

faleminderit! 

Negovan Mavrić: Vijë nga Hoça. Shoqata e të kidnapuarve dhe të zhdukurve, e përshëndes këtë 

takim. Faleminderit! 

Nazim Bahtiri: Faleminderit! Jam Nazim Bahtiri, Organizata joqeveritare Youth step, nga 

Vushtrria, anëtar i nismën për KOMRA-n. Faleminderit! 

Avni Melenica: Përshëndetje të gjithëve! Jam Avni Melenica, pjesëtar i familjes Melenica e cila 

më 22 maj 1999 i ka humbur pesë anëtarë, tre prej tyre janë gjetur në Batajnicë në Serbi. Po 

kërkojmë ende për dy tjerë. Përndryshe, këtu jam si përfaqësues i Shoqatës së familjeve dhe 

personave të zhdukur në qytetarin e Vushtrrisë “22 maji”. Faleminderit, shumë! 



Arbena Kuriu: Arbena Kuriu, zyrtare në Zyrën e Komisariatit të Lartë për të Drejtat e Njeriut, 

zyra në Kosovë. 

Maja Hasanbašić: Qendra për të drejtat e njeriut, nga Zagrebi. Personalisht, jam anëtare e 

Iniciativës për KOMRA-në.  

Marko Sijekavica: Këshilli Qytetarë për të drejtat e njeriut, nga Zagrebi, i cili është anëtarë i 

Koalicionit për KOMRA-në. Shpreh respektin për të gjitha viktimat dhe anëtarët e familjeve të 

tyre, të cilët sot janë prezent në këtë takim.  

Miranda Shala: Quhem Miranda Shala, e përfaqësoj Ambasadën e Britanisë këtu, në rol të 

vëzhguesit.  

Eugen Jakovčić. PR Iniciativa për KOMRA-në, në Kroaci. Vijë nga Documenta, nga Zagrebi. 

Unë, gjithashtu, ndiej obligim t’i përshëndes të gjithë ata të cilët sot nuk kanë pasë mundësi të 

jenë prezent në këtë takim, përkundër dëshirës së tyre të madhe për pjesëmarrje. Ju përshëndes 

në emër të nënave të Vukovarit, gjithashtu ju përshëndes edhe ne emër të Lidhjes së Shoqatave të 

viktimave civile kroate gjatë Luftës Kombëtare. Gjithashtu, ju përshëndes edhe në emër të dy 

zonjave, të cilat në momentin e fundit nuk patën mundësi të vijnë, dhe me të vërtetë, fjala është 

për dy zonja të cilat kanë vuajtur dhe i kanë humbur më të dashurit e tyre gjatë luftës në Kroaci. 

Ato janë, Dubravka Jagodić nga Virovitice i Branka Petrovečki nga Pakraci. Ju faleminderit 

shumë, dhe më vjen mirë që sot jemi të gjithë së bashku, këtu në Prishtinë, si dhe natyrisht një 

falënderim për kolegët nga Fondi për të Drejtën Humanitare në Kosovë, për organizimin e këtij 

takimi.  

Agron Vrenezi: Agron Vrenezi, Komisariati i Lartë për të Drejtat e Njeriut të Kombeve të 

Bashkuara në Prishtinë.  

Raba Gjoshi: Raba Gjoshi, prej Nismës së të rinjve për të drejtat e njeriut në Kosovë.  

Miradije Ramadani: Jam Miradije Ramadani, nga fshati Krushë e Madhe. Kam përjetuar 

masakrën më të madhe në fshatin Krushë e Madhe. I kanë djegë burrin dhe 11 anëtarë të familjes 

dhe 60 tjerë të ri të fshatit Krushë e Madhe. Masakra më e madhe që ka përjetuar fshati Krushë e 

Madhe, gratë, nënat, fëmijët se i kanë parë babait, vëllezërit duke u djegur në zjarr për së gjalli. 

Ju lutem të del në shesh e drejta se kush e bëri këtë masakër, përveç fshatit të Krushës së Vogël, 

Hoqës së Madhe dhe Rahovecit – serbët tanë, e jo prej Beogradit. Faleminderit!  

Advije Duraku: Unë quhem Advije Duraku, anëtare e Shoqatës së “Grave të veja” të Krushës së 

Madhe. Burrin ma kanë vra dhe tre kushërinj të burrit.  

Bekim Blakaj: Ju falënderoj të gjithëve! Vërtetë, si nikoqir i këtij takimi, jam shumë i kënaqur 

për këtë numër kaq të madh të pjesëmarrësve nga të gjitha shtetet e dalura nga ish Jugosllavia. 

Tani ju ftoj të shohim filmin dokumentar me inserte nga konsultimet me shoqatat e familjarëve 

dhe familjarët e viktimave, që janë mbajt deri tani dhe shpresoj se mendimet që janë shprehur në 



këtë film do të na ndihmojnë dhe motivojnë që të kemi një debat sa më konstruktiv në mënyrë që 

ta përmirësojmë aty ku është e mundshme draft-statutin për KOMRA-n. Ju lutem, nëse keni 

mundësi ta lëshoni filmin! Kërkoj ndjesë për këto probleme teknike, por shpresoj se për një 

minutë do të jetë gjithçka në rregull. Më vjen shumë keq për probleme teknike, besoj se në një 

moment pak më vonë, gjatë ditës, do ta shohim gjithsesi filmin dokumentar. Në këtë moment ftoj 

kolegen time Nora Ahmetaj, nga Qendra për hulumtim, dokumentim dhe publikim në Kosovë që 

të na flasë pak më në detaje për qëllimet dhe detyrat e KOMRA-s. Nora, urdhëroni! 

Nora Ahmetaj: Falemnderit, Bekim! Edhe një herë, të nderuar familjarë të viktimave të cilët në 

mënyrë direkte apo indirekte keni qenë të prekur gjatë konflikteve të armatosura që kanë 

ndodhur në territorin e ish Jugosllavisë. U përmend disa herë se draft-statuti është në përpilim e 

sipër. Grupi i ekspertëve është ende duke punuar dhe konsultimet të cilat po mbahen gjithandej 

nëpër rajon, qoftë ato nacionale apo regjionale, po mundohemi sa më shumë të marrim 

sugjerimet tuaja dhe ato me i marrë parasysh e me i futur në statut. Por, megjithëkëtë, unë do të 

mundohem që draftin aktual, që e kemi, të statutit, do të mundohem të flas për pjesën e katërt të 

statutit që ka të bëjë me qëllimet e detyrat dhe ndërkohë, pastaj, zonja Kandiq dhe të tjerët do të 

flasim për pikat tjera. Unë do t’i referohem kryesisht shpjegimeve të cilat ne i kemi marrë prej 

Grupit të ekspertëve – juristë të cilët kanë punuar dhe po punojnë kohë të gjatë në përpilimin e 

këtij drafti, gjithnjë duke i marrë parasysh sugjerimet e familjarëve të viktimave por edhe të 

pjesëtarëve tjerë të shoqërisë civile. Kur jemi tek qëllimet, qëllimet dhe detyrat e komisionit janë 

të ngërthyera njëra me tjetrën. Qëllimet gjithsesi zbatohen përmes detyrave të cilat do ti 

percaktoje ky komision. Shkurtimisht po i përmendi cilat janë dhe pastaj, veç e veç, do të shkoj 

tek detyrat e komisionit. Do të thotë, si qëllim i parë është që komisioni të vërtetojë faktet e 

luftës dhe faktet e krimeve të luftës dhe shkeljeve tjera të rënda të cilat kanë ndodhur në 

hapësirat e territorit të ish Jugosllavisë, në periudhën kohore prej 1 janar të vitit 1991 deri më 31 

dhjetor të vitit 2001. Kjo datë mund të jetë shumë kontestuese dhe e di që zgjon shpeshherë 

debate nëpër konsultime, së paku përvoja ime është ajo e Kosovës, por do ta diskutojmë më tepër 

edhe periudhën kohore dhe pse jemi përcaktuar për këtë periudhë kohore. Si temë e dytë, ose nën 

dy, është qëllimi tjetër, të kontribuojë që elitat politike dhe shoqëritë në shtetet kontraktuese të 

cilat qeveri e pranojnë dhe do të duhej ta pranonin formimin e këtij komisioni, t’i marrin 

parasysh rekomandimet që do të dalin nga puna e këtij komisioni në mënyrë që ajo e vërtetë që 

do të dalë prej të gjeturave të këtij komisioni të pranohet prej qeverive dhe jo qeveritë të na 

plasojnë të vërtetën të cilën na e kanë plasuar qe 20 vjet.Nje të vërtetë ku e kanë portretizuar të 

vërtetën dhe veteveten vetëm si viktima. Si pikë e tretë, është të kontribuojë në ndriçimin e 

personave të zhdukur në territorin e ish Jugosllavisë. Prej 36.000 personave të zhdukur ne kemi 

ende mbi 16.000 të zhdukur, rasti në Kosovë kemi mbi 1.840 të zhdukur, në mesin e tyre 500 

janë serbë, romë, boshnjakë e të tjerë dhe diku 845 janë shqiptarë. Pastaj, të kontribuojë në 

realizimin e të drejtës së viktimave, që viktimave t’u krijohet një platformë ku viktimave për herë 

të parë ky komision u dedikohet atyre dhe viktimat për herë të parë do të kenë mundësi, jo vetëm 

për vuajtjet e sakrificat e tyre, të pranohen publikisht, dhe ata të flasin publikisht dhe i gjithë 

opinioni i gjerë të informohet për vuajtjet e tyre. Dhe, krejt në fund,  qëllim i këtij komisioni 



është të kontribuojë në pengimin e përsëritjes së krimeve të njëjta. Pse dhe si? Përmes 

rekomandimeve që do të dalin nga ky komision ne shpresojmë se do të vjen deri te një reformim 

i sistemit të arsimit ku një e vërtetë e dalë nga të gjeturat e këtij komisioni do të futet në 

kurikullat e sidomos, të themi, të librave të historisë, apo edhe në kurikullat e shkollës fillore ku 

fëmijët do të mësojnë një të vërtetë, atë të vërtetë e cila bazohet në faktet që do t’i gjejë ky 

komision. Dhe, do të thotë, qëllimi i vërtetimeve të fakteve dhe rrethanat politike gjithashtu janë 

dy qëllime  të cilat ky statut do t’i shtjellojë. Vërtetimi i fakteve dhe dëgjimeve publike paraqesin 

aktivitetet themelore. Pse, aktivitete themelore? Për arsye se përveç këtyre të dyjave është edhe 

gjetja e personave të zhdukur, mirëpo si qëllim i drejtpërdrejtë i grumbullimit të fakteve është që 

ato të gjenden në mënyrë kredibile, ndërsa ndriçimi i fatit të te humburve dhe pranimi i fakteve 

mbi krimet e luftës dhe shkeljet e rënda të drejtave të njeriut, në bazë të të gjeturave që do të 

dalin prej fakteve dhe hulumtimeve te ketij komisioni, do të krijohet jo vetëm një e vërtetë tjetër, 

por viktimat në mes veti dhe etnitë ose grupet të cilat deri dje kanë jetuar në konflikt do ta 

krijojnë një ndjenjë të solidaritetit, që ndryshe quhet edhe pajtimi, por meqë kjo fjalë po 

keqkuptohet shpesh gjatë konsultimeve atëherë mund të themi se viktimat dhe opinioni i gjerë të 

ketë empati për vuajtjet dhe sakrificat që i kanë përjetuar qytetarët gjatë luftërave ose konfliktet e 

armatosura. Mua më duhet të cek këtu se nuk do të krijohet një konfuzitet, sepse qëllimi i 

komisionit është që të ofrojë kontribut në realizimin e gjetjes së këtyre fakteve, mirëpo komisioni 

si komision, me veprimet e veta nuk mund të sjellë deri te realizimi i tyre. Komisioni gjithsesi 

llogaritë edhe në ndihmën e përkushtuar edhe të organizatave, agjencive të ndryshme të cilat janë 

brenda për brenda sikur se janë për shembull komisionet parlamentare brenda qeverive të cilat do 

ta pranojnë këtë komision, mirëpo komisioni si i tillë nuk i zbaton këto... mirëpo ofron mundësi 

që bashkërisht edhe me komisione tjera parlamentare dhe agjencitë qe mirren qofte me eprsonat 

e zhdukur apo viktima,  të vijnë deri te një e vërtetë. Për të ardhur deri te kryerja ose zbatimi i 

këtyre qëllimeve të komisionit ekzistojnë detyra dhe detyrat e këtij komisioni janë gjithashtu të 

ndara në disa pika dhe për to do të mundohem t’i sqaroj veç e veç dhe do të mundohem të jem sa 

më e shkurtër sepse e di se ju do të ngarkoheni shumë me informata dhe pastaj është më vështirë 

me u proceduar ato informata. Do të thotë, nën një, si detyrë e parë e komisionit do të jetë të 

grumbullojë të dhëna për rastet e shkeljeve të rënda të drejtave të njeriut dhe krimeve të luftës, të 

ofrojë përshkrim të detajizuar përmes marrjes së deklaratave të dëshmitarëve se ku e çka ka 

ndodhur. Nën dy, do të jetë që të grumbullojë të dhëna për fatin e të zhdukurve dhe të humburve. 

Do të thotë, këto të dhëna nuk mundet vetëm komisioni si komision rajonal dhe komisionarët 

vetë në afat kohor prej tre vjetësh t’i gjejnë vetvetiu pa bashkëpunuar edhe me komisionet 

parlamentare ose agjencionet apo organizatat e lartepermendura, qoftë ato lokale a 

ndërkombëtare, të cilat veç janë marrë me këtë punë një kohë të gjatë. Nën tre, do të jetë të bëjë 

inventarizimin e humbjeve njerëzore. Ne kemi shumë tentativa, shumë qeveri në rajon, shumë 

organizata humanitare dhe ndërkombëtare, lokale që janë munduar dhe mundohen që të krijojnë 

një data-bazë me emra dhe mbiemra dhe një regjistër të gjitha viktimave të cilat kanë humbur 

jetë në territorin e ish Jugosllavisë, që megjithatë jo gjithmonë këto janë të përfunduara apo janë  

të sakta, e komisioni do t’i japë vetes për detyrë që edhe një herë të kryejë inventarizimin dhe të 



bëjë ndarjen ose të vjen deri te e vërteta se në momentin gjatë konfliktit të armatosur a ka qenë 

viktima civile, në gjendje civile apo i uniformuar, kurse për këtë do të flasim pak më vonë. Nën 

katër, do të jetë që të grumbullojë të dhëna mbi vendet e burgosjeve, në të cilat janë burgosur 

civilët ose personat e armatosur e të cilët janë trajtuar në mënyrë mizore dhe janë torturuar. 

Pastaj kemi një detyrë tjetër e ajo është që komisioni e ka për detyrë që të mbajë dëgjime publike 

për krimet e bëra gjatë luftërave në Jugosllavi, ku me viktimat do të punohet shumë dhe në 

mënyrë profesionale dhe qëllimi eshte  që pastaj  gjithë pjesëtarët, gjithë publiku i gjerë ta 

mësojë një të vërtetë tjetër dhe të solidarizohen me vuajtjet dhe sakrificat e viktimave, pa marrë 

parasysh përkatësinë etnike. Pastaj, kemi rekomandimet dhe masat që kanë të bëjnë me 

parandalimin e përsëritjes së konflikteve të njëjta. Do të thotë, ne shpresojmë se, po qe se ky 

komision do të formohet, atëherë rekomandimet që do të dalin nga ky komision, shtetet të cilat 

do t’i marrin përgjegjësitë  që këto rekomandime t’i zbatojnë dhe njëra prej reformave, që e 

cekëm, mund të jetë që parandalimi i përsëritjes së konflikteve të tilla mund të bëhet edhe 

përmes ndërrimit të kurrikulave të mësimit dhe edukimit te brezave te rinj. Dhe, në fund është që 

të hartojë dhe publikojë e prezantojë raportin përfundimtar që do të dalë nga të gjeturat që ky 

komision i kryen. Bekim vetëm të pyes, a kam kohë të shkoj shkurtimisht për secilën pikë të flas, 

apo ta ndërprej. 

Bekim Blakaj: Nora, shumë jemi vonë! Vetëm nëse mundesh shkurtimisht t’i përmbledhësh për 

dy minuta. 

Nora Ahmetaj:  Jo, shkurtimisht nuk mundem, se kam shumë të flas për këtë, prandaj tash për 

tash po e ndërprej këtu. 

Bekim Blakaj: Nora, faleminderit, shumë! Gjithsesi ishe shumë e detajuar në informatat lidhur 

me qëllimet dhe detyrat e komisionit rajonal, ndërsa lidhur me kompetencat, autorizimin për 

zgjedhjen e anëtarëve të komisionit rajonal, gjetjet mbi kryerësit e veprave si dhe rolin e 

komisionit në procedimin penal të rasteve do të na flasë zonja Natasha Kandiq. Urdhëroni, 

Nataša! 

Nataša Kandić: Mirëdita të gjithëve. Ne ngadalë po i afrohemi fundit. Takimi i sotëm, do të 

duhej të shërbejë për tu dëgjuar opinionet e përfaqësuesve të shoqatave të viktimave dhe të 

viktimave individuale, për çështjet të cilat janë shumë të rëndësishme, dhe për të cilat 

definitivisht nuk mund të kemi qëndrim të qartësuar, pa mendimin dhe opinionin e viktimave. 

Tani, Nora ju foli për detyrat, e mes detyrave është edhe një detyrë e veçantë dhe shumë e 

rëndësishme, e cila ka të bëjë me periudhën kohore të cilën KOMRA duhet ta përfshijë. Pra, 

mendoj se duhet të fillojmë nga kjo, dhe ju të na thoni se cili është mendimi i juaj lidhur me këtë. 

Bëhet fjalë për një detyrë, e që në fakt është qëllim. Qëllimi është që të vërtetohen faktet për 

krime të luftës. Përpos kësaj, të vërtetohen edhe faktet për rrethanat politike dhe shoqërore, të 

cilat kanë ndikuar vendosmërisht në shpërthimin e luftës, në kryerjen e krimeve të luftës dhe në 

të gjitha pasojat që kanë rrjedhë prej saj. Në diskutimet e deritanishme, janë qartësuar dy 

qëndrime, por ne nuk e kemi qëndrimin final. Dhe qëndrimi final, duhet të varet nga shoqatat e 



viktimave, nga viktimat. Krahas kësaj, duhet pasur parasysh, se para pak kohësh në Kosovë është 

miratuar ligji, i cili i njeh (pranon) viktimat, duke filluar prej vitit 1913. Duhet pas parasysh, se 

Kosova e pranon çështjen, padrejtësitë të cilat u janë shkaktuar njerëzve që nga viti 1913. Në 

propozimet tona, në bazë të diskutimeve, thuhet se KOMRA do ti vërtetojë faktet të cilat i 

referohen periudhës kohore prej 1 janar 1991 deri 31 dhjetor 2001. Unë do t’ju përkujtoj, në 

sugjerimet dhe propozimet e pjesëmarrësve të konsultimeve, të cilët kanë thënë se KOMRA 

duhet të marrë parasysh rastet me rrethana të jashtëzakonshme, për shkeljet e jashtëzakonshme të 

të drejtave të njeriut, prandaj do t’ju përkujtoj se në muajin mars 2004, ka pas shkelje të rënda të 

të drejtave të njeriut edhe ndaj shqiptarëve edhe ndaj serbëve. Kjo është një ngjarje, e cila edhe 

pse nuk i takon periudhës kohore deri në fund të vitit 2001, sipas interpretimit të grupit punues, 

rastet e tilla, shkeljet e tilla të të drejtave të njeriut, do të duhej të jenë pjesë e punës së 

komisionit. Ka edhe raste apo ngjarje tjera, të cilat mund të hyjnë në mandatin e punës së 

komisionit, por të cilat kanë ndodhë pas vitit 2001, e ato janë zhdukjet e dhunshme në lidhje me 

konfliktet e armatosura. Pra, kjo është një çështje, të cilën duhet ta keni parasysh. Çështja tjetër, 

është ligji të cilin e përmenda më parë, i cili është miratuar në Kosovë, dhe lidhur me këtë, 

shikoni Nenin 14, i cili flet për periudhën kohore dhe hapësirën e hetimeve, i cili gjithashtu 

përsëritet te detyrat. Është shumë me rëndësi, që sot të vendosim, se a jemi për atë që të 

vërtetohen - rrethanat politike dhe shoqërore të cilat kanë ndikuar në shpërthimin e luftës, apo në 

formë të posaçme të luftës, e që është konflikti i armatosur – pra të vërtetohen pa përcaktim 

preciz të afatit kohor, duke filluar nga viti 1980? Ndoshta është më e përshtatshme, më 

kuptimplote që të mos përcaktohet periudha precize kohore. Por, njëkohësisht të gjithë duhet ta 

dimë, se nuk mund të vërtetohen faktet për viktimat poqëse më nuk ka dëshmitarë. Por, kur 

vërtetohen rrethanat politike dhe shoqërore, kjo ndryshon nga vërtetimi i fakteve për viktima 

konkrete. Prandaj mua më duket, sepse sot kuptova se ky ligj është miratuar në Kosovë, se 

ndoshta është më e përshtatshme që të mos kemi kufizim kohor, kur është fjala për rrethanat 

politike dhe shoqërore. Kjo do t’ia ofrojë mundësinë komisionit, që varësisht nga shteti, 

shoqëria, historia, e kaluara, çdoherë në raportet e saj të thirret në të kaluarën e largët, por pa 

vërtetimin e fakteve për viktimat konkrete dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Unë, vetëm do t’ju 

përkujtoj se si ka qenë kjo në Afrikën e Jugut, kur Dezmon Tutu, me rastin e propozimit që të 

kthehen njëqind vjet prapa, ka thënë: “mi sillni dëshmitarët, dhe ne do t’i vërtetojmë faktet për 

viktimat”. Prandaj, nëse nuk ka dëshmitarë vështirë mund të vërtetohen faktet për emrat, 

identitetin e viktimës. Prandaj, ju lus që të deklaroheni lidhur me këtë çështje, lidhur me këto 

alternativa. A jeni për atë, që kur është fjala për rrethanat politike dhe shoqërore të mos ceket 

periudha kohore, apo të lihet kështu siç është e shkruar, nga viti 1980? Ta keni parasysh se po e 

hartojmë një dokument i cili do të duhet t’i përmbushë të gjitha nevojat dhe kërkesat, dhe i cili 

nuk do të duhet të ketë gabime materiale, të cilët do ti kenë parasysh specifikat e të gjitha 

shoqërive. Nëse dikush më pyet mua, unë do të propozoja që të mos kufizohet periudha kohore, 

por që të gjithë ta kemi parasysh se për periudhën kur nuk ka dëshmitarë të gjallë nuk do të mund 

të vërtetohen faktet për viktimat konkrete. Mund të diskutohet, mund të shqyrtohet dhe të futen 

në raport karakteristikat e periudhave të caktuara. A isha e qartë? A mund ta thotë dikush, por të 



jemi të shkurtë, sepse takimi i sotëm është një mundësi shumë e mirë për tu qartësuar dilemat, 

dhe të themi se në takimin me shoqatat e viktimave, të gjithë pjesëmarrësit kanë vlerësuar, dhe të 

themi se cili është ai qëndrim. Ja, Lush Krasniqi.     

Snežana Zdravković: Unë, gjithashtu, tani po e kuptoj se në Kosovë janë pranuar viktimat nga 

viti 1913. Vetëm të pyes, pasi që zotëri Gjetaj është këtu, pse nuk i pranojnë viktimat pas datës 

10 qershor 1999? Dhe, ajo periudhë kohore pa kufizim, përsa i përket fillimit, a ta lëmë pa 

kufizim edhe fundin e asaj periudhe? Të mos jetë viti 2001, por të jenë thjesht vetëm tri pika. Por 

nuk ka ndonjë përfundim. Pra, nëse ata nuk i pranojnë viktimat, pas 10 qershorit 1999, por 

shkojnë në të kaluarën e largët, gjë që mund të jetë ashtu, atëherë këtu duhet të ketë sqarime më 

detale.   

Nataša Kandić: Nëse mund të shtoj. Këtu nuk kemi të bëjmë me pranimin ose mospranimin e 

viktimave. Të gjitha viktimat, identitetin e të cilave e vërteton KOMRA, të cilat janë viktima 

direkte të luftës, konflikteve të armatosura apo që kanë të bëjnë me luftën dhe konfliktet e 

armatosura, do të pranohen. Këtu nuk ka kurrfarë dileme e as arsye që dikush të brengoset për 

këtë. Kur është fjala për rrethanat politike dhe shoqërore, këtu është ai konteksti. Kjo nuk është 

periudha e vërtetimit të fakteve konkrete, sepse është e pamundur të vërtetohen faktet dhe dalja 

jashtë kornizës, që është detyra thelbësore, të vërtetohen faktet për krimet e luftës dhe shkeljeve 

tjera të rënda të të drejtave të njeriut. E dini, krimet e luftës janë në kohën e luftës. Kur themi 

shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut, sërish në lidhje me luftën e 1913, nuk është në ndërlidhje 

me luftën e vitit 1991, as të vitit 1950, e as 1980, në lidhje me konfliktin e armatosur, luftën. 

Kanë të bëjnë me një kontekst. Duhet të ekzistojë një përshkrim, çfarë është, si ka jetuar 

shoqëria, çfarë ka ndodhur, dhe mos u brengosni, nuk ka lidhje me viktimat konkrete dhe 

vërtetimin e fakteve për viktimat konkrete dhe krimet e luftës. Vetëm duhet të kemi kujdes se më 

mirë është t’i jepet më shumë hapësirë komisionit që të mund të ketë vëmendje për secilën 

shoqëri, në secilën bashkësi në përputhshmëri me atë çfarë ka ndodhur në atë bashkësi, në atë 

shoqëri, në të kaluarën. Urdhëro, Aleksandër.   

Aleksandar Todorović: Unë në KOMRA-në shikoj si në diçka operative. Dhe kam frikën që të 

mos dalë nga dora, KOMRA, dhe të mos mendohet më në gjërat teknike, regjistrimin e 

viktimave, shënimin e fakteve të ngjarjeve, dhe që kjo ndoshta mund të qojë në politizim. 

Natyrisht se janë bërë krime edhe në vitin 1980, edhe me 1913 edhe pas kësaj kohe. Më parë do 

të isha që të mos ketë kufizim. Interpretimi i historisë, 1950, 1913, me këtë të merren historianët 

dhe ata le ta interpretojnë të kaluarën, ndërsa ne viktimat.    

Nataša Kandić: A ka edhe dikush të thotë diçka?  

Munira Subašić: Ne, si shoqatë, e kemi shqyrtuar edhe fondin për viktima dhe çështjet tjera, dhe 

pastaj në fund kemi ardhur deri te një pajtim se me çfarë në të vërtetë do të duhej të merrej 

KOMRA. Unë e di, që ne të gjithë nuk mund të jemi të njëjtë, dhe nuk jemi të njëjtë, por si 

viktima duhet të jemi të bashkuar. Janë shtatë çështje. Më së miri është të jetë një fond për 



viktimat, për të gjitha viktimat. Këtë mund ta bëjmë, mund ta kemi nëse do të duam, sepse kam 

biseduar me Jelkom Kacinom, me njerëzit nga Brukseli të cilët thonë se fondi po na pret, ndërsa 

ju nuk po doni ta merrni. Baza e të gjitha të dhënave, të të vrarëve. E shohim të gjithë, se 

shpeshherë, tek ne në BeH, por e shohim edhe te të tjerët, se flitet për numra jo të saktë. Tek e 

fundit, nuk do të duhej që fëmijët tanë, burrat tanë, motrat tona, të jenë numra. Të gjithë kanë 

pasur emra dhe mbiemra, dhe ashtu duhet të jetë. Pra, të formohet baza e të dhënave të të gjithë 

të zhdukurve dhe të vrarëve. Do të ishte mirë, poqëse do të mund të themi nesër, se në Kosovë ka 

pasur kaq, në Bosnjë kaq, etj. Faktet e luftës. Duhet të merremi edhe me faktet e luftës. Si ka 

filluar lufta, çfarë janë faktet, çfarë është realiteti dhe çfarë nuk është realiteti. Duhet të fillojmë 

që nga organizimi i luftës. Kush e ka organizuar, kush e ka filluar, cili ka qenë qëllimi. Ne 

ndoshta nuk do të mund ta bëjmë këtë, por megjithatë mund ta prekim këtë temë. Mbrojtja e 

viktimave, dëshmitarëve. Këtë nuk e flet askush, ndërsa kjo është shumë me rëndësi që të mund 

të vijmë deri te e vërteta, të vijmë deri të drejtësia. Ata të cilët dëshmojnë dhe që kanë dëshmuar 

në Hagë, të cilët dëshmojnë në gjykata, duhet të mbrohen. Ligji për personat e zhdukur. Duhet ta 

hartojmë një ligj. Ne e kemi një Ligj për personat e zhdukur në BeH, por fatkeqësisht shumë pak 

funksionon, por KOMRA do të duhej ta bëjë hartimin e një ligji i cili do të jetë para KOMRA-së, 

por i cili do ti mbrojë të gjithë personat në territorin e ish Jugosllavisë. Hulumtimi i krimit. Ne 

nuk mund ta hulumtojmë. Mundemi ne si individë, por KOMRA nuk mund ta bëjë atë. Mund ta 

prezantojë atë që e ka dëgjuar nga viktimat. Shpeshherë mund të ndodhë që edhe ne viktimat të 

gënjejmë. Ndodhë të themi diçka, sepse duam ta gjykojmë njërën palë. KOMRA nuk mund të 

jetë edhe gjykatës edhe prokuror. Ne, së pari duhet ta kuptojmë se ajo që e dëshmojmë, që e 

themi, është përgjegjësi. Më duhet ta them këtë, edhepse nuk është dashur ta them. Tani, 

aktualisht unë jam kryetare e Këshillit Këshillëdhënës, i cili është pranë Institutit për persona të 

zhdukur në BeH. Duhet ti ndajmë viktimat në dy kategori, Në viktima civile dhe ato ushtarake. 

Viktimat janë viktima, por viktimat duhet të ndahen në dy grupe. Poqëse do t’i vëmë të gjitha në 

një kategori, nuk do të shkojmë larg. Sepse, unë do të jem ndër të parët, që nuk do të lejoj, që 

fëmija, gruaja apo burri i cili është djegur, e nuk ka pasur armë dhe ai i cili ka pasur armë por që 

është vrarë apo zhdukur, kjo nuk mund të jetë njëjtë. Kjo për mua nuk është e njëjtë. Këtë desha 

t’ua them në emër të Shoqatës lëvizja e nënave të enklavave nga Srebrenica dhe Zhepa, që ne 

vërtetë jemi pajtuar për këtë, a do ta pranojë dikush këtë dhe a do të pajtohet në lidhje me këtë, 

kjo është çështje tjetër. Ky është vetëm sugjerim. Secili shtet le të sjellë ligje çfarë të dojë, le ti 

mbrojë viktimat e veta ashtu si mendon se duhet ti mbrojë. Ne nuk do të përzihemi në këtë. Ne 

do të jemi një organizatë, e cila do të jetë e pavarur nga politika, nga shteti, dhe nga të gjitha të 

tjerat.   

Nataša Kandić: Munira i hapi dy, tri çështje shumë të rëndësishme. E para, kur thotë se duhet ta 

dimë, edhe KOMRA duhet ta ketë parasysh, se si ka filluar lufta. Dikush ka përgatit diçka, 

dikush ka organizuar diçka. Kjo është pjesë e asaj, kur thuhet se KOMRA do të hulumtojë 

rrethanat politike dhe shoqërore. Kjo i takon asaj pjese. Ne vetëm duhet të deklarohemi se a do të 

merret KOMRA edhe me përgatitjet të cilat janë bërë paraprakisht dhe që kanë ndikuar në 

shpërthimin e luftës të vitit 1980, apo ndoshta do t’i japim të drejtën KOMRA-së që ajo vetë, 



komisionarët e saj të caktojnë kur dhe cilën periudhë kohore do ta marrin parasysh. Kjo është 

njëra, pra, të jemi shumë konkret. E dyta, kur Munira thotë, se KOMRA duhet të merret me atë 

dhe të përcaktojë se cilat janë viktimat civile, dhe cilët janë luftëtarët. Shikoni, ai qëllim qëndron 

– që të hartohet regjistri edhe i civilëve të rënë, të vrarë apo të zhdukur, por gjithashtu të hartohet 

edhe regjistri i luftëtarëve të vrarë, kështu që do të kemi situatë më të qartë, të dy kategoritë, dhe 

të dy kategoritë së bashku do ta japin atë që në statistikë quhet humbje në njerëz. Atë që 

KOMRA, do të mund ta bëjë për herë të parë në historinë e Ballkanit, e ai është regjistri i 

humbjeve në njerëz, me emër. Pra, as pas luftës së I-rë botërore, e as pas të II-ës, në këto 

hapësira nuk ka ekzistuar lista e humbjeve në njerëz, lista me emra të viktimave të krimeve të 

luftës, civilëve, luftëtarëve, sipas emërave. Nëse KOMRA e bënë këtë, atëherë kjo është 

maksimumi, krahasuar me ate që nuk është bërë kurrë gjatë historisë, dhe kjo, sipas meje, pastaj 

do të jetë madje e mjaftueshme, që të mos na përsëritet më kurrë.  Ne edhe në ditët e sotme, kemi 

të dhëna të ndryshme të numrit të viktimave, por para së gjithash për shkak se nuk janë me emra. 

Ekzistojnë vetëm numrat, ndërsa ne duam që secila viktimë të dihet me emër dhe mbiemër. Dhe, 

ajo që më duket ndër më të rëndësishmet, që Munira e thotë, fondi për viktimat. Kjo është detyrë 

e definuar e KOMRA-së që duhet të kontribuojë në krijimin e të drejtave të viktimës. Një prej të 

drejtave themelore të viktimës, është e drejta në kompensim material. Ekzistojnë edhe 

kompensime tjera, simbolike, por kompensimet materiale janë shumë të rëndësishme. I përmendi 

edhe dallimet në lidhje me qëndrimin ndaj viktimave ushtarake dhe viktimave civile. Dhe, kur 

shikohet gjendja në regjion, shihet se viktimat civile janë në pozitë shumë të pavolitshme, 

krahasuar me pozitën e familjeve të viktimave ushtarake, dhe fondi të cilin e propozon Munira 

gjithsesi se do të mund ti përmirësojë padrejtësitë dhe të krijojë një gjendje baraspeshe, në 

krahasim me shtetet dhe shoqëritë që kanë ndaj viktimave. Ju lutem, të përqendrohemi, që të 

mund të kalojmë në çështjet tjera, ti japim KOMRA-së të drejtën që përgatitjen dhe organizimin 

e luftës në kuadër të hulumtimit të rrethanave politike dhe shoqërore ti përcaktojë vetë, ndërsa ne 

si koalicion, pjesëmarrës të këtij procesi të mos themi se ajo duhet të jetë nga viti 1980, ta lëmë 

këtë çështje të hapur.   

Nora Ahmetaj: Ju lutem vëjini dëgjueset! Për ligjin, për të cilin folëm, dua vetëm ta jap këtë 

sqarim, sepse edhe unë shumë vonë mbrëmë e kam marrë. Ligji nuk ka të bëjë me viktimat. Ligji 

është për të burgosurit politikë prej vitit 1913 deri në vitin 1999 dhe në disa raste merr parasysh 

edhe ngjarjet e të burgosurve politikë pas vitit 1999, do të thotë rasti i Albin Kurtit. Mirëpo, 

ekzistojnë dy ligje tjera, njëri është vetëm për të zhdukurit, të cilin me siguri zoti Gjetaj e di më 

mirë, dhe tjetri është për viktimat. Por, për Ligjin që folëm prej vitit 1913 ka të bëjë vetëm me të 

burgosurit politikë, jo me viktimat. 

Nataša Kandić: Edhe të burgosurit politik janë viktima. Të mos flasim tani për këtë, edhe të 

burgosurit politik janë viktima, por të burgosurit politik për shkak të izolimit nuk kanë lidhje me 

luftën, konfliktet e armatosura. Fjala është vetëm për këtë. Sepse, gjithçka që ka të bëjë me 

kompetencën e KOMRA-së ka të bëjë me luftën, kur bëhen krimet e luftës të cilat i përfshinë e 

drejta ndërkombëtare humanitare, e jo në periudhën kur nuk ka luftë, këtu nuk ka zbatim të 



konventës së Gjenevës, të drejtës humanitare ndërkombëtare. Mendoni thjeshtë për këtë, që do të 

ishte më mirë për secilin komision që të mos ketë kufizime, dhe kjo është ajo. Nuk është kjo 

ndonjë çështje aq e komplikuar, që ne tani të kalojmë aq shumë kohë rreth diskutimit për te.  

Bekim Blakaj: Meqë u ngrit çështja e ligjit, zotëri Prenk Gjetaj, në emër të Komisionit Qeveritar 

për Persona te Zhdukur kërkoi fjalën për të qartësuar diçka në lidhje me atë. E pastaj zotëri 

Dmitar.  

Prenk Gjetaj: Në lidhje me rrethanat, vërtet sikur të përkufizohet koha, kjo do të krijoj pengesa.  

Zonja Zdravkoviq e përmendi Ligjin. Unë nuk di ligje, unë zbatoj ligje. Mirëpo, Ligji për 

persona të zhdukur dhe statusin e familjeve të tyre është në shqyrtim e sipër, po mendoj ka dalë 

nga zyra e kryeministrit dhe është përcjellur në Parlament por për shkak të rrethanave që u 

krijuan tash me rastin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme nuk është miratuar. Duhet të ekzistojë një 

ndasi në mes ushtarëve, luftëtarëve dhe të atyre të cilët janë kidnapuar apo kanë pësuar si viktima 

civile. Lufta e dytë botërore ka marrë 60 milionë. Akoma nuk kemi njohuri të saktë për rajonet 

që kanë përfshirë këto luftëra dhe sa viktima ka marrë lufta nga fillimet e saj, e kam fjalën për 

luftën në Jugosllavinë e dikurshme. E sa i përket statusit që e përmendi zonja Zdravkoviq, të 

njëjtin hall e kam unë dhe jo për t’u arsyetuar, mirëpo nuk mund t’i trajtojë si familje dhe 

familjarë personat e zhdukur si pasojë e luftës sepse kemi raste kur njerëzit janë zhdukur në 

Beograd, në Beograd në gjatë një udhëtimi në vitin 1992 dhe janë gjetur në varrezë masive në 

Zvornik.   

Bekim Blakaj:  Faleminderit, shumë zotëri Gjetaj. Ju kisha lutur që t’i përmbaheni kësaj teme, 

do të  thotë rrethanave shoqërore-politike, a duhet të hulumtohen nga ana e komisionit prej vitit 

1980 apo t’ua lëmë komisionarëve që ata vetë si persona më përgjegjës të vendosin atë kufirin se 

prej cilës periudhë të hetohen ato rrethana? Tani e ka fjalën zotëriu Dimitar dhe kisha për të lutur 

që të jeni sa më të shkurtër dhe sa më të fokusuar në këtë çështje. 

Dimitar Anakiev: Dua të them se është shumë me rëndësi që të merremi me kontekstin pa 

kufizime. Më duhet të them se ne të shlyerit kemi një problem të madh, që është efekt 

manipulues në punën lidhur me këtë temë tek ne, aq i madh saqë tërë kohën po na ndryshon 

konteksti. Ne i kemi pasë dhjetë ndryshime të kontekstit, sepse cilado parti që vjen, ajo bënë 

ndryshime në atë që është bërë. Andaj, mendoj se nuk duhet ti frikohemi diskutimit, dhe se kjo 

do të ndihmojë që të zhduket efekti manipulues, dhe se është e nevojshme të shikohet si dhe cili 

kontekst, kur ka qenë dhe kur ka filluar. Pra, pa kufizime. Faleminderit.   

Bekim Blakaj: Urdhëroni! 

Lush Krasniqi: Sa i takon periudhës kohore me të cilën duhet të merret KOMRA unë mendoj se 

në çdo lloj ngjarjeje apo çdo lloj historie shkruhet duke marrë parasysh rrethanat historike, 

kulturore, sociale, ekonomike para se të vihet deri te analizimi i ngjarjeve siç janë luftërat. 

Periudha kohore duhet të jetë e kufizuar dhe jam për atë që nëse diçka gjatë punës së KOMRA-s 



vërtetohet që ka ndodh në vitin 1913 apo në vitin 1205 nëse është e mundshme që edhe ajo të 

ndriçohet, dhe kjo është shumë e mirë. Falemnderit! 

Nataša Kandić: Ne e kemi mandatin e caktuar. Ai është prej 1. janar 1991 deri në fund të vitit 

2001, me atë që e thashë më herët, se viti 2004 do të përfshihet në këtë mandat, e tani të flasim 

për kohën e hulumtimit të rrethanave politike dhe shoqërore. Kjo është e nevojshme ta dimë, a 

është e kufizuar apo jo, për shkak të kontekstit. Andaj, të mos i ngatërrojmë këto dy çështje.   

Fikret Grabovica: Kur është në pyetje dilema, se cila periudhë kohore të përfshihet në punën e 

KOMRA-së, mendoj se këtë periudhë duhet kufizuar, ashtu siç ka qenë e parashikuar më parë, 

prej vitit 1980 deri në 2001, për shumë arsye. Mendoj, se gjithsesi, para KOMRA-së qëndron një 

detyrë shumë komplekse dhe e gjerë si dhe e rëndësishme, e posaçërisht në vërtetimin e fakteve, 

prandaj kam frikë se ky afat kohor i parashikuar i KOMRA-së. Prandaj, mendoj se KOMRA do 

të ketë detyra shumë të rëndësishme, e jo të kthehet në të kaluarën e largët, për të cilën do të jetë 

jashtëzakonisht vështirë të vërtetohen faktet për të vërtetën. Unë do ta parashtroj vetëm një 

shembull, kur KOMRA gjatë punës së saj do të ketë një detyrë shumë të rëndësishme, në 

vërtetimin e të vërtetës dhe fakteve, kur është fjala për rrethimin e qytetit të Sarajevës, i cili ka 

zgjatë 43 muaj dhe ku janë vrarë 12.000 civilë. Megjithatë, sigurisht ka edhe shumë raste tjera të 

ngjashme, ndodhi, prandaj mendoj se ka detyra, raste dhe ndodhi shumë më të rëndësishme. 

Bekim Blakaj: Është i përcaktuar mandati kohor i punës së KOMRA-s dhe ai është fillimi i vitit 

1991 – fundi i vitit 2000 me mundësi të futjes së disa rasteve që kanë ndodhur pastaj, qofshin të 

zhdukjeve qofshin shkelje të rënda të drejtave të njeriut. Mirëpo, tash, në këtë moment po flasim 

për pasjen parasysh të rrethanave shoqërore dhe politike, domethënë jo me i nxjerr faktet, jo me 

hulumtuar për fakte për krime në atë periudhë por vetëm për rrethanat shoqërore-politike.  

Lozanka Radoičić: Sa i përket periudhës, nëse duam të merremi me viktimat dhe autorët e 

krimeve, atëherë nuk duhet të shkojmë aq prapa. Ata të cilët kanë sjellë deri të ato ngjarje, nuk 

janë më të gjallë. Vetëm se do të tejzgjerohemi, dhe viktimat dhe autorët do të mbeteshin anash. 

Ndërsa, sa i përket viktimave ushtarake dhe atyre civile. Mes viktimave ushtarake ka shumë lloje 

sosh. Ka pasë ushtarë të rregullt, të cilët kanë marrë thirrje për të shkuar në ushtri, për ta 

respektuar ligjin e shtetit në të cilin kanë jetuar. Në rast se nuk do ta kishin respektuar ligjin, ata 

do të ishin burgosur. I biri im, dhe shumë të tjerë si ai, janë vrarë në kufi, si ushtarë të rregullt. 

Zyrtarisht, gjendja luftarake ka filluar me 24 mars. Ata janë vrarë gjashtë muaj më parë, me 30 

shtator 1998, gjatë një kontrolli të rregullt, në patrullim. Shteti nuk e ka pranuar si viktimë, sepse 

mua më është dhënë pensioni invalidor. Nëse mendon ashtu, atëherë me të vërtetë nuk ka të 

drejtë. Kur ai del publikisht, në vendin tim, dhe thotë se janë vrarë kaq ushtarë, dhe kaq civilë. 

Prej atyre të vrarëve, sigurisht 80% prej tyre kanë kryer krime. Unë jam dëshmitare, kur është 

pritur para derës, se a do të vijë dikush t’i thërrasë për mobilizim. Dhe, nëse nuk e pranon 

mobilizimin, menjëherë u janë vënë prangat në duar dhe i kanë dërguar drejt në ushtri apo në 

mobilizim. Pra, së pari duhet të vihet përgjegjësia te ata, që në atë kohë kanë qenë përgjegjës, 

apo të cilët e kanë zbatuar ligjin në atë mënyrë. Fatkeqësisht, tek ne sot, ata njerëz të njëjtë që 



dikur kanë arrestuar, mobilizuar njerëz, sot janë në qeveri. Prandaj, ata janë të parët që e kanë 

përgjegjësinë për ato krime. I biri im është vrarë me tre apo katër ushtarë tjerë, si ushtarë të 

rregullt. Tre prej tyre, në moshë 19 dhe 20 vjeç. Ai me të vërtetë është vrarë në largësi prej 150 

metra nga kufiri me Shqipërinë, në patrullim të rregullt, por atë dikush atje e ka dërguar. Unë e 

di, se atij dhe të gjithë tjerëve, në atë kohë, dënimin me vdekje u kanë caktuar në Beograd. 

Ndërsa ata atje, kanë qenë vetëm kryesit e krimit. Ai i cili nënshkruan, që gjykon, ka 12 vite që 

unë luftoj ndaj kësaj, ai ka përgjegjësi më të madhe. Ka përgjegjësi më të madhe para gjyqit dhe 

para viktimave, më shumë se sa vetë kryesi. Biri im, në rregull, ndoshta ndonjëri prej tyre edhe 

ka vrarë, ai i ka pasë nëntë plagë nga qafa deri në këmbë. Pra, të gjitha në shpinë. Por, i është  

dashur, thjeshtë i është dashur të pranojë, me 19 vjet e ka marrë thirrjen për të shkuar në ushtri. 

Sa ka këtu prej nesh, që jemi të ulur këtu, fëmijët e të cilëve është dashur të shkojnë në ushtri, 

sepse nuk kanë dalë jashtë shtetit. Por, kanë pasë komandantë, të cilët kanë pasë kënaqësi dhe 

kanë garuar mes veti, se cili do të ketë më shumë viktima. Mendoj se KOMRA, me regjistrimin e 

viktimave, do të jetë në situatë t’a dëshmojë këtë. Dhe, nëse kjo vërtetohet, atëherë lehtë do të 

mund të kthehemi mbrapa, dhe kush e bartë përgjegjësinë për këtë. Kemi bërë edhe padi penale, 

përgjegjësinë e bartë shefi i shtabit i cili e ka nënshkruar urdhrin. 

Bekim Blakaj: Ne realisht, e kemi një problem sepse është afruar koha e pauzës për kafe dhe ne 

duhet me pa filmin dokumentar nga konsultimet e mëhershme, mirëpo paraprakisht i kam 

identifikuar katër pjesëmarrës të cilët janë lajmëruar për fjalë, është zonja me shalle të 

portokalltë, zotëri atje mbrapa dhe zotëri Atdheu nga Organizata “Kalaja”. Urdhëroni zonjë! 

Ružica Spasić: Do të thoja, se e kam kuptuar ate që e tha Nataša, lidhur me moskufizimin e 

periudhës kohore, dhe mendoj se kjo është shumë mirë, sepse alternativa e vitit 1980, po më 

duket si – ka vdekur Tito, dhe prej atëherë do të fillojmë, të gjithë kanë pritur të vdesë ai dhe të 

fillojnë punën në shtetet e tyre. Unë jetoj në Vukovar, që nga viti 1968, dhe shumë mirë e kujtoj 

kohën e Mas lëvizjes në Kroaci, dhe pranverën e vitit 1971-72 në Kroaci, kur ka pasë aktivitete, 

që qysh në atë kohë Kroacia të pavarësohet nga ish Jugosllavia, dhe kur vendbanimet në Borovo 

dhe Vukovar kanë qenë të ndara, madje deri te ajo masë, se cila shtëpi kujt do ti takojë. Dhe, Tito 

me garniturën e ti, ia ka arritur  që t’a parandalojë eskalimin e konfliktit në territorin e ish 

Jugosllavisë, prandaj jam kundër kufizimit kohor, sepse Kushtetuta e viti 1974, të cilën Tito ka 

qenë i detyruar ta nënshkruajë, ua ka dhënë të drejtë republikave për vetëvendosje deri në 

shkëputje. Këtë është dashur ta respektojnë të gjithë kryetarët e republikave, dhe sigurisht nuk do 

të kishte ardhur deri te lufta në këto hapësira. Do të thotë, nëse komisioni e ka një periudhë të 

caktuar prej 10 vitesh, 1991–2001, mendoj se do të duhej të merrej ekskluzivisht me këtë 

periudhë, por gjithashtu është e mundur të bëhen edhe plotësime dhe shtesa të statutit. Këtë e 

dimë, të gjithë ata që kanë punuar në ndonjë organizatë, që kjo çdo herë mund të bëhet. Në të 

shumtën pajtohem me Muniren. Dhe atë që e tha zonja Lozanka, nëse do ta përjetoj, ta shoh se 

komisioni është themeluar dhe një ditë të jem në gjendje të tregoj se çfarë i ka ndodhë familjes 

sime, djalit tim, mendoj se ky do të ishte i vetmi dëmshpërblim moral. Tani nuk mendoj në 

dëmshpërblimin financiar, që të vërtetohet se djali im ka qenë i likuiduar. Raporti i obduksionit 



të tij tregon se ai sigurisht ka qenë i zënë rob, i plagosur në duar dhe në këmbë, dhe pastaj i 

likuiduar në kokë. Por, unë sot këtë nuk mund ta dëshmoj në Kroaci. Unë do të duhej ti kisha 

ushtarët kroat, të cilët e kanë zënë rob, të dëshmoj se ai ka qenë pa armë, dhe se ata e kanë 

likuiduar. Por, kjo sot nuk është e mundur. Nuk mund të kem dëmshpërblim as moral e as 

financiar  nga shteti, në të cilin nuk jetoj. Do të thotë, mund të jem kjo që jam, dhe të shpresoj se 

koalicioni do të realizojë qëllimin e saj, dhe se do të formohet komisioni i cili do të punojë drejtë, 

dhe shpresoj që shumica prej nesh, që jemi sot këtu, do të përjetojë që të qëndrojë para 

komisionit. Ju faleminderit për kohën tuaj.   

Bekim Blakaj: Zotëriu, nga Gjilani, urdhëroni! 

Shaban Terziu: Gjithsesi jam për atë që të mos kufizohet koha se sikur e dimë ne në Kosovë 

kemi pasur raste që njerëzit, të rinjtë tonë, rinia kanë shkuar ushtarë janë kthyer në kufoma prej 

ushtrisë së ish Jugosllavisë, kështu që edhe ata të parashihen aty. Dhe për këtë edhe e propozova 

që të mos ketë afat, të mos ketë kohë, periudhë. Prapë po e ripërsëris, jam për atë që mos të ketë 

afat periodik rreth hulumtimeve, por prapë se prapë civilët mos të krahasohen me ata që kanë 

qenë me armë. Ju faleminderit! 

Bekim Blakaj:  Ju faleminderit, zotëri Terziu! Radhën e ka, zotëri Atdhe Berisha dhe ju kisha 

lutur të gjithëve që të jenë sa më të shkurtër dhe të fokusoheni në temë, do të thotë atë që e 

përmendi Natasha dhe unë disa herë. Urdhëroni, zotëri Berisha! 

Atdhe Berisha: Dua të them se afatizimi kohor nuk është i mirë kur përmendet viti 2000, ne e 

kemi luftën në Maqedoni, ku edhe atje kemi pasur viktima gjatë konfliktit, të cilat kanë ndodhur 

pas vitit 2000, referohem në të zhdukurit që janë sidomos në Strugë. Mund të referohem edhe me 

emra, por ndoshta nuk do të ishte mirë, por gjithsesi afati kohor mos të jetë i përcaktuar, të jetë 

pa limit dhe ajo se çka ne duhet të bëjmë është që sa më parë të punojmë, të kalojmë në planin e 

veprimit konkret, që të gjendet përfundimisht një modus, të nxjerrim konkludime si ka ndodhur, 

si ka rrjedhur procesi i krimeve në Kosovë apo në tërë territorin e ish Jugosllavisë. Kur u 

prezantova, u prezantova vetëm me OJQ “Kalaja” pa dashur të kem një bonus për shkak të asaj 

që vi nga familjet e vrara, edhe pse qëndron, mbi 8 anëtarë të familjes time janë vrarë gjatë këtij 

konflikti por jam i hapur që të diskutojmë me të gjithë diskutantët, pavarësisht nacionalitetin, por 

të jemi së bashku dhe të zbardhim fatin e viktimave dhe të vrarëve gjatë luftës. Më falni, e zgjata 

pak! 

Bekim Blakaj:  Ju faleminderit shumë, Atdhe! Unë propozoj, kemi edhe dy këtu afër dhe një 

zotëri atje mbrapa, mbrapa jush Hysni Berisha. Nuk kisha pasur dëshirë që të shtyjmë shumë larg 

pauzën, prandaj i kisha marrë vetëm dy mendime lidhur me këtë temë. Është zotëriu këtu dhe 

zotëriu Anđelko pas tij. 

Ekrem Hadžić: Kthimi në të kaluarën e largët dhe marrja me të dhënat historike, do të jetë një 

punë tejet voluminoze. Do të thotë, të inkuadrohen të gjithë historianët, ti kryejnë punët në emrin 

tonë, nuk do të mund ti kryenin. Ndërsa sa i përket mandatit prej vitit 1991 deri 2001, mundet, 



pajtohem me këtë, por mendoj se do të duhej ta shtyjmë. Të mos shkojmë as në 1980-ën, sepse 

së paku pesë, gjashtë vite më herët lufta e ka pasë paraqitjen e saj. Pra, lufta nuk ka filluar me 

krismën e parë të pushkës. Lufta e ka periudhën e saj hyrëse, përgatitjen për luftë. Pra, kjo 

periudhë për shembull prej ’85 e këndej. Por, nëse do të ishte 1981, nuk do të ishte problem i 

madh. Ndërsa, atë që e tha zonja  Subašić, lidhur me personat ushtarak dhe personat civil. 

Mendoj se duhet të shënohen të gjithë, edhe ushtarakët edhe civilët. Sepse të gjithë janë vrarë 

nga ushtria, nga plumbi. Personat ushtarak janë vrarë nga plumbi, sepse kanë shtirë njëri në 

tjetrin. Duhet bërë evidentimi për të gjitha, por ndoshta dikujt do të duhej dhënë kompetencën që 

të diskutojë për personat ushtarak dhe të udhëheqë evidentimin e tyre. Faleminderit.  

Bekim Blakaj: Falemnderit zotër Ekrem.  Kemi zotëri Anđelkon e pastaj zotëriu nga Vushtrria, i 

cili është një kohë të gjatë duke e kërkuar fjalën. 

Anđelko Kvesić: Jam i mendimit se KOMRA do të duhej t’i përmbahet përcaktimit të saj 

strategjik, kur është fjala për kufizimin e periudhës kohore. Prej ’91 deri 2001, është periudha 

kohore të cilën KOMRA do të duhej ta hulumtojë, kjo është një periudhë e cila kërkon shumë 

hulumtim dhe ballafaqim me krime të ndryshme, dhe duke pasë parasysh se veprimi i KOMRA-

së është i kufizuar, mendoj se kthimi në të kaluarën e largët, kur nuk kemi dëshmitarë të gjallë, 

do të ishte një pamundësi për KOMRA-në që ti vërtetojë faktet. Prandaj, jam për kthimin në të 

kaluarën, vetëm për momentet kur shkaku-pasoja janë të ndërlidhura me ngjarjet të cilat kanë 

ndodhur në 1991 – 2001.     

Bekim Blakaj:  Hvala puno Anđelkon! Zotëriu nga Vushtrria e ka fjalën, Mahmut Syla, 

urdhëroni! 

Mahmut Syla: Unë i kisha pasur vetëm dy-tri fjalë. Përshëndes Natashën dhe të gjithë 

pjesëmarrësit këtu. Ne në komunën e Vushtrrisë i kemi 777 vetë të vrarë, të zhdukur i kemi 116, 

të gjetur janë 60, të pa gjetur janë edhe 52 vetë. Në Studime, me 2.5.1999, nuk po shkoj çak atje, 

por veç prej 1998 e këndej, janë 160 të vrarë në një vend, 12 janë të vrarë të një shtëpie brenda 

që i kanë vra. Kush?  Dihet ajo! Në Vushtrri, më 22 maj janë marrë 74 në shtëpi të Kahriman 

Pasomës, këta  janë të zhdukur, janë pre aty, janë vra dhe i kanë ngarkuar, i kanë çuar për 

Batajnicë. Ju lutemi, të merrni këtë parasysh. Mundemi edhe me ua dhënë emrat kush kanë qenë 

ata persona, ata farë kriminelësh, se janë 800 deri 900 vetë që kanë marrë pjesë në Vushtrri dhe 

në rrethinën e Vushtrrisë. Unë e falënderoj edhe Natashën, me të cilën kemi ndejt atje edhe në 

“Palas” e di. Ju faleminderit, s’po ju marr shumë kohë. 

Bekim Blakaj:  Ju falemnderit shumë, zotëri Syla! I kemi edhe dy, që më parë s’i vërejta, zotëri 

Berisha dhe zotëri Marinko dhe të fundit para pauzës për kafe. Urdhëroni, zotëri Hysni! 

Hysni Berisha: Falemnderit kryesues! Qysh në kontaktet e para kur është marrë iniciativa për 

formimin e komisionit rajonal gjithmonë kemi qenë përkrahës të asaj se duhet në një formë të 

organizohemi dhe të grumbullojmë faktet dhe dëshmitë. Sa i përket kohës, unë mendoj se kjo 

kohë nuk duhet të precizohet por duhet më shumë t’i lëhet komisionit që të hartojë dhe punojë në 



zbulimin e  fakteve. Duhet të cek vetëm një fakt se në vitin 1946, ne në Suharekë i kemi 24 të 

zhdukur. Edhe sot nuk dihet për fatin e tyre. Sa i përket ushtarëve edhe civilëve, unë i kam 

humbur 49 anëtarë të familjes, duke u nisur nga gruaja shtatzënë e cila ka qenë në muajin e 

shtatë të shtatzënisë së saj. Anëtarët e vrarë të familjes sime kanë qenë të transportuar disa here 

me rradhë, që do të thotë se ka pasë gjenocid, meqë nuk bëhet fjalë vetëm për vrasje dhe vdekje, 

ndaj nuk mund të konsiderohet si vdekje e natyrshme dhe të konsiderohet si OK, mirëpo kur të 

marrim parasysh formën se si është kryer krimi, se si janë fshehur gjurmët e krimit, se si janë 

zbuluar kufomat dhe ku janë zbuluar kufomat, se si edhe sot ne ballafaqohemi me atë problem, 

prandaj nuk është e barabartë dhe unë assesi s’mund të pajtohem me atë se edhe civilët të 

rangohen në një grup edhe ushtarët. Duhet të përmendi edhe rastin e gjykimit në Beograd. Ne si 

familje kemi ngritur, duke e falënderuar edhe Fondin për të drejtën humanitare dhe hulumtuesve 

të Tribunalit të Hagës, se edhe Tribunali i Hagës nuk merret më me krime të cilat janë bërë në 

Kosovë por duhet t’i drejtohemi gjykatave vendore. Ne e kemi marrë iniciativën dhe i jemi 

drejtuar gjykatës në Beograd. E dini fort mirë, se si janë sjell dëshmitarët të cilët kanë dëshmuar 

në atë proces. E them këtë pikërisht se kryerësit e krimeve ose ata pjesëtarë të ushtrisë dhe 

policisë që kanë qenë, si tha zonja, me dhunë i kanë marrë, me dhunë i kanë marrë mirëpo me u 

deklaruar nuk janë deklaruar, asnjëri s’e ka pranuar faktin, nuk i kanë pranuar dëshmitë dhe kanë 

thënë se ne kemi ... për këtë rast vetëm e vetëm kur është mbajt gjykimi në Hagë... Ajo që është 

pozitive, unë dua ta përmend një fakt, para një muaji. Kam pasur rast të kontaktoj me një familje 

në Serbi dhe ajo që është pozitive, m’i ka dhënë të dhënat e sakta se ku gjendet i varrosuri, një 

kufomë e një të  vrari/e në vitin 1999. Dhe e kemi hapur kufomën në ato pika ku na ka referuar ai 

dhe e kemi gjetur kufomën. Prandaj, duhet të bashkëpunojmë, duhet të punojmë, por assesi të 

bëjmë ndasi. Falemnderit! 

Bekim Blakaj:  Faleminderit, zotëri Berisha. Tani e ka fjalën Marinko dhe pastaj do të shkojmë 

në pauzë për kafe.  

Marinko Đurić: Më vjen mirë që qeveria e Kosovës e ka miratuar këtë ligj, dhe e përfshinë 

periudhën e vitit 1913. Por, duhet tu kthehemi detyrave dhe qëllimit të KOMRA-së, zotëri 

Aleksandër Todorović tha se KOMRA duhet të jetë operative, sepse është e kufizuar me kohën. 

Edhe diskutimi i zotëri Grabovac-it, ishte i ngjajshëm, si dhe i Lush Krasniqit, Ekrem Haxhiqit, 

Anđelko Kvesić. Unë u bashkohem atyre, në pjesën ku megjithatë duhet të përkufizohemi në atë 

që është parashikuar me statut, në të cilin është punuar mjaft gjatë, dhe në periudhën prej vitit 

1981. Mendoj se atëherë i është dalë ballë popullit shqiptarë këtu, sepse ata në atë kohë kanë 

pasë përjetimet më të vështira, prandaj është dashur të hulumtohet ajo periudhë në mënyrë që të 

shkohet më tutje. Kështu që, tju përkujtoj se propozime të ngjashme ka pasë edhe në takimet me 

veteranët të cilët kanë kërkuar që në republikën e Serbisë, gjegjësisht në BeH, të hulumtohet 

periudha prej 1941 deri 1945, dhe kjo do të na shpinte në fushëveprimin, i cili vetë KOMRA-në 

do ta gërshetonte dhe do ta largonte nga qëllimi i saj. Faleminderit.   

Bekim Blakaj: Falemnderit zotëri Marinko! Gjatë këtyre diskutimeve, edhe pse kam fituar 

përshtypjen se është keqkuptuar, domethënë mandati kohor i hulumtimit, me këtë që ne e 



parashtruam pyetjen dhe që Nataša po ashtu e parashtroi pyetjen se a duhet me ia lënë 

komisionarëve me përcaktuar mandatin për rrethanat shoqërore dhe politike që i kanë paraprirë 

ngjarjeve apo duhet me përcaktuar që do të jetë fillimi i viteve të 80-ta. Megjithatë, unë i kam 

numëruar disa përgjigje, të them shumica prej diskutuesve janë pajtuar që ndoshta është më mirë 

që t’u lihet vetë komisionarëve që të përcaktojnë kohën se prej cilës periudhë duhet të merren me 

shqyrtimin e rrethanave politike dhe shoqërore. Nuk e di, zonja Kandić a keni ndonjë koment në 

këtë apo të vazhdojmë prapë me pyetje? 

Nataša Kandić: Mjaft ka thënë Bekimi, por ky diskutim do të jetë i vlefshëm për grupin punues 

për ta thënë qëndrimin përfundimtar, pra që propozimi është ky. Mendoj se ka pasë keqkuptime, 

konfuzitet lidhur me mandatin e KOMRA-së. E ajo është, vërtetimi i fakteve për krimet e luftës 

dhe viktimat konkrete, dhe keqkuptimi lidhur me hulumtimin e rrethanave politike dhe 

shoqërore. Këtu ka lindë problemi. Këto janë dy çështje të ndryshme. Mandati ka të bëjë me 

viktimat konkrete, me ngjarjet konkrete. Dhe për këtë vërtetohen faktet. Ndërsa për rrethanat 

politike dhe shoqërore, deri te ato vihet përmes hulumtimit, analizës, e jo përmes vërtetimit të 

fakteve për ngjarjet konkrete dhe viktimat konkrete. Sikur të gjithë të kishim bërë dallimin më të 

qartë se për çfarë bëhet fjalë, të gjithë do të ishim pajtuar më mirë, për atë se KOMRA duhet të 

vlerësojë, komisionarët të cilët do të jenë të zgjedhur, se cilat ngjarje nga e kaluara do të 

përmenden në raport. Shumica i përmendën luftëtarët dhe civilët. Ju lutem, ekziston 

metodologjia precize dhe e qartë se si vërtetohet viktima e krimit të luftës, dhe cilët janë 

pjesëtarët e forcave të armatosura. Ju, po e shihni, se në këtë detyrë është theksuar shumë qartë, 

se duhet bërë lista apo regjistri i civilëve dhe luftëtarëve, sepse vërtetimi i saktë i katëgorive tjera 

është shumë i komplikuar. Dhe, nëse ne arrijmë ta bëjmë listën e civilëve dhe të atyre që kanë 

qenë pjesëtarë të forcave të armatosura, luftëtarë, kjo do të jetë një detyrë shumë e madhe e cila 

do të kontribuojë në parandalimin e përsëritjes se ngjarjeve të ngjashme në ta ardhmen, 

gjegjësisht kjo do të jetë një garanci se nuk do të ketë manipulime me emrat e viktimave. Të 

them edhe këtë, Hysni Berisha foli për diçka, për të cilën mendoj se janë pjekur kushtet, që ne të 

gjithë të jemi unik në atë se jemi në koalicion sepse presim që KOMRA, përmes dëgjimeve 

publike, do të sjellë deri te pranimi i të gjitha viktimave. Dhe, natyrisht parasegjithash mendohet 

në pranimin e viktimave të krimeve të luftës. Ky është qëllimi ynë. Kur do të organizohen 

dëgjimet publike, për këtë do të flasim pas pauzës, aty do të dëshmojnë viktimat. Para se 

gjithash, viktimat, familjet e viktimave, pikërisht për arsye të nevojës së krijimit të bashkë 

ndjesisë dhe solidaritetit me të gjitha viktimat. Ndërsa, diçka tjetër janë dëgjimet publike të 

përfaqësuesve të institucioneve apo të dëshmitarëve të cilët mund të ndihmojnë që ngjarja të 

shihet në një mënyrë më të qartë, dhe nëse do të ketë raste të tilla kur kryesit e veprave do të 

dëshirojnë të flasin për atë në çfarë kanë marrë pjesë.   

Bekim Blakaj:  Po do të kemi pauzë, meqenëse qe dy orë jemi ulur, atëherë ju kisha lutur që ta 

shkurtojmë pak pauzën dhe për 20 minuta të kthehemi në sallë. Ju faleminderit!  

Nataša Kandić: Tani sërish, unë do të flas konkretisht për çështjet e caktuara, dhe pastaj do t’ju 

pyes ti parashtroni qëndrimet e juaja lidhur me to. Ne, kemi diskutuar mjaft gjatë për shtete të 



ndryshme, me grupe të ndryshme, për atë se çfarë duhet të jetë roli i KOMRA-së në proceset e 

procedimeve penale. Dhe, do të ishte mirë, që sot ju ti paraqitni opinionet e juaja, por të jenë në 

formë të shkurtër, në mënyrë që këtë çështje ta kemi të qartësuar, dhe të themi se cili është 

opinioni i shoqatave të viktimave të cilat kanë marrë pjesë në procesin konsultativ. Kjo çështje, 

më së shumti ka të bëjë me familjet e të zhdukurve, të cilët akoma janë në pritje të gjetjes së 

mbetjeve mortore të anëtarëve të tyre. Shumica prej pjesëmarrësve, kanë thënë se do të duhej tu 

jepet sadopak përparësi atyre të cilët ofrojnë të dhëna lidhur me varrezat e fshehta masive. 

Parasegjithash, mendohet në kryesit e veprave të krimeve të luftës, të cilat janë nën procedura 

gjyqësore, apo pasi që janë gjykuar kanë dhënë informata se ku gjenden varrezat masive. Grupi 

punues propozon, pas të gjitha diskutimeve të bëra gjatë procesit konsultativ, që komisioni do të 

mund të propozojë si rrethanë lehtësuese për kryesit e veprave penale, me rastin e shqiptimit të 

dënimit, nëse ai i ka dhënë informata të caktuara komisionit. Pastaj, atyre që janë gjykuar, nëse 

kanë dhënë informata, komisioni të propozojë zbutje (lehtësim) të pjesërishëm të dënimit, ose 

atij i cili është i dënuar dhe ka dhënë informata, në bazë të të cilave është zbuluar ndonjë 

lokacion i varrezave masive, komisioni të propozojë zbutje të jashtëzakonshme të dënimit. Do të 

thotë, ajo që është shumë e qartë, KOMRA nuk do ta ketë fuqinë që të amnistojë ndokënd, të 

falë. Propozohet që vetëm ti jepet ajo e drejtë – të propozojë zbutje të dënimit, falje të 

pjesërishme, dhe të merret parasysh si rrethanë lehtësuese, vetëm për arsye që familjeve të të 

zhdukurve tu ndihmohet, edhe në atë mënyrë, poqëse kryesit e krimeve të luftës e dinë ku 

gjendet varreza masive. Unë, besoj se këtu nuk do të ketë vërejtje, në formulimin e tillë të nenit, 

prandaj ju lus, që në afat prej pesë minutash, të thoni a është kjo në rregull, dhe a pajtoheni me 

këtë. Kjo është çështje, me të cilën shumë pjesëmarrës në diskutimet paraprake e kanë 

konfirmuar, janë pajtuar dhe kanë thënë se për shkak të familjeve të të zhdukurve do të duhej të 

merret parasysh zbutja e dënimit atyre që janë gjykuar, e të cilët dinë informata për varrezat 

masive. Pra, në kuptim të plotë të fjalës, vetëm pesë minuta, Bekim. 

Bekim Blakaj: Falemnderit Nataša. Tanimë e kemi Munirën e cila ka kërkuar fjalën.  

Munira Subašić: Unë do të propozoj dy gjëra. Ndoshta do të ishte më me rëndësi, që ju Nataša, 

ta mundësoni një lidhje telefonike të fshehtë në të cilën do të mund të lajmërohen të gjithë ata që 

i takojnë KOMRA-së por edhe të tjerët që nuk i takojnë KOMRA-së. Kjo do të ishte shumë e 

rëndësishme. Pra, të jetë i fshehtë, sekret, të ekzistojë një lidhje telefonike të cilën pastaj Ju do ta 

publikoni në të gjitha mediat, dhe në të gjitha organizatat. E dyta, sa i përket gjyqeve dhe 

gjykimeve. Mendoj, ata e kanë rregulloren e tyre sipas të cilës mund të punojnë, por gjithashtu 

edhe ne si familje mund të themi se nuk është me rëndësi sa do ti dënojnë, sa do ti gjykojnë, por 

me rëndësi është që ata ta kenë emrin dhe mbiemrin dhe se kanë marrë pjesë në krim, në 

gjenocid. Kryesisht, kjo është e rëndësishme. Këto janë dy gjëra të cilat unë i propozoj. Pra, e 

para është lidhja telefonike sekrete, dhe e dyta është t’ua lëmë gjyqeve që ata të punojnë sipas 

rregulloreve të tyre, e ne të themi se është me rëndësi që atyre tu gjykohet dhe tu dihen emrat si 

të dënuar. 



Nataša Kandić: Në rregull, por unë dua të pyes, a e vlerëson se është në rregull, që  komisioni të 

ketë të drejtë të propozojë që dikujt ti zbutet apo zvogëlohet dënimi, pra ti propozojë vetëm 

gjykatës apo ...  

Munira Subašić: Secila gjykatë e ka rregulloren e saj, dhe kjo mundet. Ne, si viktima, mund të 

themi së është shumë me rëndësi që tu gjykohet, por të supozojmë se Munira Subašić është 

zbuluar dhe asaj i gjykohet, dhe ti do të thuash para KOMRA-së –se unë kërkoj që Munira 

Subašić ti zvogëlohet dënimi sepse ajo ka dhënë informata për varrezën e caktuar masive, e cila 

është shumë e rëndësishme për familjen e të zhdukurve. Në këtë rast, unë e japi përkrahjen time. 

Unë nuk do ta kem informatën se kush i ka dhënë ato të dhëna, dhe kjo duhet të mbetet fshehtësi. 

Bekim Blakaj: Falemnderit zonjë, besoj se e kemi marrë përgjigjen tuaj. Domethënë, ju 

personalisht pajtoheni që KOMRA të propozojë lehtësimin e dënimit kryerësit në rast se ky 

person zbulon varrezat massive. Tani do të vazhdojmë, unë kam identifikuar disa folës, dhe 

shkojmë me rradhë, zotëri Milorad Trifunović, zotëria atje prapa dhe zonja Fahrije. 

Milorad Trifunović: Unë pajtohem plotësisht me këtë propozim, që dëshmitarëve tu zvogëlohet 

dënimi, sepse ne të gjithë me padurim presim të dimë se ku janë më të dashurit tonë. Ndërsa, sa i 

përket telefonit sekret. Zonja Kandić, unë mendoj, se telefoni i juaj do të jetë i përgjuar, sepse 

teknika sot aq shumë ka përparuar, saqë nuk do të ketë mundësi për një gjë të tillë. Prandaj, 

fshehtësia sot nuk ekziston.  

Bekim Blakaj: Falemnderit zotëri Trifunović! Është zotëria atje prapa, ju zonjë pastaj Fahrija 

dhe jeni ju. Po, po ju! 

Simeon Dabevski. Mua më intereson ... unë vijë nga Tetova. Në Tetovë i kemi pasë 12 persona 

të cilët janë marrë, janë zhdukur dhe ndaj fajtorëve është ngritë procedura gjyqësore, kanë qenë 

të dënuar në Hagë. Për ta, i kemi të gjitha. Procedura ka qenë atje, dhe pastaj Karla del Ponte, e 

ka kthyer atë rast në Tetovë, që të procedohet aty, por në ndërkohë nuk po ndodhë asgjë. Këta 

tanët duan ti fshijnë të gjitha, ti shkatërrojnë, ti amnistojnë, që të mos ketë fajtorë për vrasjet. 

Nataša Kandić: Asgjë që ka ndodhë, nuk mund të fshihet. Këtë e tregon historia. KOMRA nuk 

e vërteton përgjegjësinë penale personale apo individuale. KOMRA merret me faktet e viktimave 

të krimeve të luftës, ndërsa sa i përket inicimit të përgjegjësisë për personat konkret, atë e bëjnë 

prokuroritë dhe gjykatat. Viktimat në Tetovë, gjithsesi do të jenë pjesë e punës së KOMRA-së. 

KOMRA duhet ti vërtetojë faktet për ata njerëz. Pra, emrat e tyre do të jenë të njohur. Ata do të 

gjenden në regjistrat e viktimave, humbjeve në njerëz gjatë kohës së luftës në Maqedoni. Por, ju 

duhet tu drejtoheni edhe organeve kompetente shtetërore të juaja. Nëse nuk do të jeni të kënaqur 

me ta, atëherë ekzistojnë organizata të shumta ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, të cilat kanë 

autoritet të lartë, siç është Human Rights Watch, këto organizata ndërkombëtare kanë fuqinë për 

të ndihmuar në çështjet e krimeve të luftës apo të shkeljeve të të drejtave të njeriut. 



Bekim Blakaj: ... Tani, sipas renditjes që unë e kam bë, mund të jem ndoshta gabim, por fjalën e 

ka zonja Fahrije Hoti, pastaj zonja Radojçiq, mandej ju zotëri. Urdhëroni zonja Fahrije! 

Fahrije Hoti: Pasi që u përmendën personat e pagjetur, unë vi prej një fshati në të cilin janë 

kryer krimet më të mëdha në atë komunë. Unë pjesëmarrjen e serbëve të Rahovecit nuk po e 

shoh prezent asnjëherë në këto takime. Kisha bërë një apel te Natasha që tjetër herë të marrin 

edhe ata pjesë në këto konsultime dhe së paku të hyjmë në ato tema prekëse që ata të na 

raportojnë diçka që  mund të ketë ndodhur në pjesën e tyre dhe ne për pjesën tonë, se vetë fakti 

tregon se krimet e kryera janë bërë nga serbët lokalë në Krushë. Domethënë nuk ka ardhur 

dikush nga jasht. Kemi pasur disa figura që i kemi njohur, dhe akoma askush nuk merr hapa të 

guximshëm të dalë e të dëshmoj për krimet që janë bërë në Krushë. Edhe një herë do të kisha 

bërë apel, që të merren, të nxjerrën dëshmitarët si nga ana e serbëve edhe e shqiptarëve dhe të 

ulemi në një tryezë të rrumbullakët dhe të diskutojmë çështjet njëherë e përgjithmonë dhe të 

zbardhet fati i të pagjeturve. Mjaft janë 12 vite për familjarët që nuk dinë asgjë për fatin e 

personave të pagjetur, ku janë vrarë. Kemi informata se janë vra, janë djegur, janë ngarkuar 

nëpër kamionë, janë gjuajtur në Dri, por faktikisht janë njerëz të gjallë që e kanë bërë atë krim 

dhe le të dalin dëshmitarët e le të thonë që vrasjen e 46 kufomave në Krushë i ka bërë dora e 

njeriut dhe jo natyra, i kanë ngarkuar dhe i kanë gjuajtur në Dri që s’kemi mund të gjejmë asnjë 

mostër nga ai grup. Prapë, po ju them se nëpër këto takime, nëpër këto konsultime do të duhet të 

jenë prezentë edhe serbët e Rahovecit dhe të Hoqës. Faleminderit! 

Bekim Blakaj: Faleminderit, zonja Fahrije! Vazhdojmë më tutje, por i kisha lutur pjesëmarrësit 

që të jenë sa më të fokusuar në pyetjen konkrete: se a pajtohen që në një mënyrë komisioni i 

ardhshëm rajonal të propozojë amnisti apo zbutje të dënimit për disa kryerës të veprave të cilët 

do të ishin të gatshëm të japin të dhëna mbi varrezat masive. Urdhëroni, ju zonja! Po, urdhëroni, 

ju zonjë! 

Gordana Đikanović: Unë do të doja ta paraqes qëndrimin, të cilin në fakt ne akoma nuk e kemi 

testuar, në Shoqatën e të kidnapuarve dhe të vrarëve në Kosovë e Metohi, por jam e sigurt, sipas 

bisedave me familjet e të kidnapuarve, se për ata më e rëndësishmja është ti gjejnë familjarët e 

tyre të kidnapuar dhe ti varrosin sipas dokeve të tyre, dhe të kenë ku të vijnë, ku të prehen. Jam 

plotësisht e sigurt, se familjet e viktimave do të pajtoheshin me propozimin që KOMRA të japë 

propozim për zbutjen (zvogëlimin) e dënimit të atyre të cilët zbulojnë apo tregojnë ku janë 

varrezat masive, por mendoj se kjo nuk është aq e thjeshtë, sepse në disa vende kjo çështje 

ndoshta bënë shkeljen e ligjeve të atyre vendeve. 

Bekim Blakaj: Falemnderit! E kemi radhitjen, është zotëri Mahumut Syla, pastaj zotëriu prapa 

tij, dhe Ymer Mërlaku, e pastaj edhe dy tjerë. Urdhëroni, zotëri Syla! 

Mahmut Syla: Më falni, zoti kryesues, por më duhet ta them përsëri. Në komunën tonë janë 777 

të vrarë, ndërkaq nuk po i llogaris të gjithë,  të zhdukur e të vrarë. Akoma anjë serb nuk është 

marrë në pyetje, derisa ne e dimë se kush ishin kriminelët, të gjithë. Unë sinqerisht po çuditem, 



Natasha e di shumë mire, ata shkojnë në Leposaviq dhe zbulojnë varreza massive. Është ndërtuar 

shtëpia përmbi varrezë mazive. Kanë ardhur në Zhilivodë. Qe dy muaj apo tre janë duke 

hulumtuar, por nuk kanë gjetur asgjë. Çuditem shumë pse nuk shkojnë për të hulumtuar atje, 

thuhet se ka më shumë se 300 persona,  të kidnapuar, e tani në dhe. Ka akoma, në Batajnicë, në 

Vushtrri, në Vuçinë.  Zorani nga Prilluzhës, ai ka qenë oficer i ushtrisë së Çiçavicës. Këta kanë 

bë masakra, ndërkaq unë i kam 80 deri 90 persona të cilët mund tua them me emra, por nuk do ta 

bëj këtë tani, nuk do të them se çfarë kanë bërë në masakrën e 22 majit dhe në fshatin Studime 

dhe në Vushtrri. A është kjo e turpshme? Kërkojmë të flasim me dialog për këtë çështje.  

Bekim Blakaj: Faleminderit shumë, zoti Syla! Në fakt, arsyeja pse ne po insistojmë që të 

krijohet një komision i tillë do të merret me këto çështje dhe të gjithë pjesëmarrësit janë pajtuar 

deri tash që personat e pagjetur e të  zhdukur duhet të jenë temë... 

Mahmut Syla: Edhe ne jemi të mendimit për atë! 

Bekim Blakaj: Tash, sipas të dhënave që i kam të shënuara, zotëriu mbrapa e ka fjalën, pastaj 

Ymer Mërlaku dhe vazhdojmë tutje. Ju lutem, sa më shkurtimisht, në mënyrë që të kemi rastin e 

të flasim të gjithë. 

Elez Baxhaku: Kam një pyetje, ose jo pyetje por njëfarë sugjerimi në propozimin e zonjës 

Natasha për amnistinë e këtyre. Unë pyes veten dhe të gjithë jut ë pranishëm, se cili do të ishte ai 

që do të shkonte në burg edhe pse e ka bërë krimin, ai do të fshehet. Po, të zëmë, zonja në atë 

kënd, propozoi që një gjë e tillë të bëhet përmes telefonit. Ekzistojnë e-maila të ndryshëm tash, 

nëpërmjet një e-majli, dikush që është penduar pë punën që ka bërë, mund ta paraqes.  Para një 

viti, rastësisht kam pasur bisedë me një person të gardës “Car Llazarit”. Më tregoi diçka, por unë 

nuk i besova aq, meqë mu duke se  99% ishte disi si një gënjeshtër, se në Nish ekziston një burg i 

cili quhet “Zhivi pllamen”. Dhe, në atë burg ka njerëz të burgosur që s’do të dalin asnjëhere nga 

ky burg. Po kjo është, mu duk ashtu, e për këtë sigurisht zonja Natasha mund të ketë ndonjë 

informatë. Po, prapë unë këtë gënjeshtër po e lë si njëfarë shkëndie. Tjetër. Ne këtu po shohim se 

ende e kemi atë urrejtjen ndërnacionale. Mua po më duket se e kemi të gjithë një dhimbje. 

Dhimbja jonë është t’i gjejmë viktimat, t’i gjejmë e t’i varrosim pranë, ta kemi varrezën që kur të 

shkojnë fëmijët tanë të dinë se ku e kanë familjarin e tyre.  Derisa  ajo urrejtje shihet, mendoj se 

nuk do të kemi sukses. Nuk do ta zgjas më shumë. Ju lutem që të bashkëpunojmë. Më herët 

bisedova me një zonjë këtu, dhe i  thash: deri sa ne në Kosovë nuk e kemi një Natashë që ta 

zbulojmë ose t’i themi nuk është ky varr i shkaut por është varr i një viktime, sikur që e kam unë 

viktimën në Serbi ose diku të humbur, dhe ta bëjmë atë ndërrimin e viktimave në njëfarë mënyre 

dhe të bëhet një bashkëpunim i sinqertë. Falemnderit shumë! Më falni se ju mora kohë! 

Bekim Blakaj: Ju faleminderit, zotëri! Prapë ju kisha bë thirrje që të jeni sa më të shkurtër, sa 

më konciz dhe të fokusohemi në çështjen e parashtruar. Emrin, zotëri, nuk ua ditëm?  

Elez Baxhaku: Jam Elez Baxhaku! 



Bekim Blakaj: Elez Baxhaku! Faleminderit! Tani e ka radhën, zotëriu Ymer Mërlaku. 

Ymer Mërlaku: Pasojat e luftës na janë të njohura, në Kosovë, në Bosnjë, në Kroaci, në Serbi, 

në Mal të Zi, në Maqedoni dhe thuaja se gati në gjithë rajonin në ish Jugosllavi. Njerëzit janë 

pasuria më e madhe  kësaj bote. Njerëzit kanë vlerë mbi çdo vlerë tjetër. Kanë vlerë për atë që 

kanë ndjenja, dhembje, dashuri, kuptim e ndërgjegje. Rënd është për familjet, për ne që nuk dimë 

akoma për të afërmit tanë të zhdukur. Sa i përket çështjes – temës, unë mendoj se nuk është e 

drejtë që ai që e zbulon krimin, e ka bërë krimin, dhe tash del e thotë që t’i zbutet dënimi. Ajo 

është në kundërshtim me vetë rregullat e drejtësisë dhe si e tillë nuk është e drejtë. Ne, të gjitha 

shoqëritë, të gjitha shtetet, të gjithë njerëzit, të gjithë asociacionet kemi mënyra tjera që duhet 

përdorur. Ne e kemi parë edhe një dokument me vlerë ndërkombëtare të zotit Ahtisari i cili thotë 

atje, ku e obligon edhe Qeverinë e Serbisë edhe Qeverinë e Kosovës që të ndërmarrin hapa për 

zbulimin e njerëzve të zhdukur. Ky është një dokument me vlerë ndërkombëtare, na obligojnë. 

Ne është vështirë të flasim kur akoma, akoma asnjë serb nuk ka kërkuar falje. Asnjë nga këtu që 

jeni ju, këtu prezent nga shoqatat tuaja, kurrkush nuk ka dalë të kërkojë falje për atë se populli 

juaj çka ka bërë ndaj popujve tjerë. Ne, ne tani nuk do të hakmerremi kurrë, por edhe për me falë 

nuk mund të falim, kurse me harruar nuk e harrojmë kurrë. Me u hakmarrë, nuk hakmerremi. 

Nuk është traditë as e kombit shqiptar që ne të hakmerremi.  

Bekim Blakaj: Ju faleminderit shumë, zotëri Merlaku. Do të thotë e kuptuam porosinë tuaj, ju 

nuk mendoni se duhet t’i jepet amnisti... Në fakt, nuk është pyetja e vetme e amnistonit, që duhet 

ta trajtojmë në këto konsultime. Kemi edhe shumë pyetje tjera, kështu që ju kisha lutur që të 

vazhdojmë me tema tjera. Zonja, Kandić! 

Nataša Kandić: Unë, ju lus. Nuk na ka mbetur edhe shumë kohë. Më së shumti ka nevojë të 

diskutohet kur janë konsultimet me shoqatat e viktimave. Unë e kuptoj nevojën që të bisedohet 

për atë çfarë ka ndodhur. Të flitet për atë se kush kënd e kritikon, por ju lutem ta keni parasysh 

se gjatë këtyre dy viteve, prej tetorit 2008, e deri më sot, kemi arritur të krijojmë diçka, 

institucionin e shoqërisë civile i cili është unik. Nuk ekziston asnjë takim tjetër, në të cilin marrin 

pjesë të gjithë nga ish Jugosllavia. Nuk ekziston, askush nuk është në gjendje, as institucionet 

ndërkombëtare, as rajonale, as vendore, ti bashkojë viktimat nga shtetet e dala nga ish-

Jugosllavia, dhe ky është suksesi të cilin duhet ta kemi parasysh, dhe sa herë që flasim –të 

tentojmë, ta zhvillojmë më tutje. Ia kemi arritur, në këto takime, të bashkëndiejmë me viktimat 

tjera, të shprehet solidariteti. Ta zhvillojmë më tutje këtë raport. Kur diçka arrihet, atëherë atë 

duhet kultivuar më tutje, dhe nuk duhet folur kritika njerëzve të cilët po e ndërtojnë këtë raport. 

Të ndihmojmë, që ajo që nuk dihet, që nuk është vërtetuar, të zbulohet, të dihet, dhe gjeneratave 

të ardhshme t’ua lëmë një trashëgimi të pastër. Që, secili prej nesh ka provuar diçka, që e kemi 

krijuar koalicionin rajonal, që duam të gjitha qeveritë dhe parlamentet të jenë përgjegjëse, por 

kur është fjala për familjet e të zhdukurve, duhet të kemi parasysh se për ato nëna më e 

rëndësishmja është që t’i gjejnë mbetjet mortore të fëmijëve të tyre. Askush nuk e parashtron 

amnistimin apo faljen për krimet e luftës. Të mos i përdorim ato shprehje, të cilat nuk janë të 

sakta. Propozimi ka rrjedhë nga familjet e të zhdukurve. Nëse, nënat thonë se ato janë të gatshme 



t’ia japin të drejtën KOMRA-së që të propozojë zvogëlimin e dënimit, nëse i akuzuari jep të 

dhëna dhe informata për varrezat masive. A e dini, çka do të thotë për njerëzit, të cilët me vite 

enden, kërkojnë, presin se a do ta gjejnë ndonjë asht. Paramendoni, njerëzit të cilët sot, i kanë 

varrosur nga dy tre eshtra, dhe pastaj i presin tjerat, dhe e dinë se dikush din diçka lidhur me to.    

Ja, tani nuk do ta përmendi as vendin, e as ku. Tani, gjatë kohës së pauzës kuptova se është 

gjetur një kufomë, pasiqë dikush ka treguar diçka. Kjo është ajo që na duhet. Çfarë mendoni, si 

ndihet tani ajo familje? Ndihet mirë, nëse mund të ndihet mirë pas gjetjes së eshtrave, por 

sigurisht ndihet më mirë se sa në kohën kur ka qenë duke i kërkuar ato. Kur flet Fahrije Hoti, 

atëherë ajo ka të bëjë me çështjen në vijim, se na janë të nevojshme dëgjimet publike, pikërisht 

kjo është veprimtari thelbësore e komisionit. Dhe në këtë rast, roli i juaj është i rëndësisë së 

veçantë. Askush nuk i njeh viktimat, dëshmitarët, aq sa i njohin ata, familjet e viktimave. Si do ti 

ndihmojmë të gjithë, KOMRA-së për ti organizuar dëgjimet publike? Do të thotë, që ato të jenë 

dëgjime publike në të gjitha shtetet e ish Jugosllavisë, që më në fund ekziston mundësia të dihet 

çfarë ka ndodhë dhe ku ka ndodhë, duke filluar nga 1. janari 1991. Duhet evidentuar njerëzit që 

do të flasin. Duhet të sigurohemi, që ata të cilët do të flasin, do të rrëfejnë për përjetimet e tyre 

personale. Për tragjedinë e tyre personale, për vuajtjet e tyre. Duhet pasë parasysh atë që e thotë 

Munira–përkrahja dhe mbrojtja psikosociale. Më së shumti mund të ndihmojnë shoqatat e 

viktimave, sepse ato më së shumti kalojnë kohë me ta, dhe kanë kontakte me viktimat. Por 

viktimat do të jenë të lira të vendosin se a duan të dëshmojnë. Ka viktima të cilat kurrë nuk do të 

mund të dëshmojnë. E kanë të vështirë, thjesht nuk mund të flasin. Ne përkundër tentimeve të 

shumta, kurrë nuk kemi mundur ta lusim mjaft dëshmitaren Vjollca Berisha, të dëshmojë para 

gjykatës. Ajo nuk ka mundë ta bëjë këtë për arsye psikike. Ndërsa, Shyhrete Berisha, e cila ka 

mbijetuar, ka dëshmuar, por Vjollca jo. Edhe këtë duhet ta kemi parasysh, por ajo që ka qenë në 

draft, dhe në bazë të propozimeve të pjesëmarrësve, është që të bëjmë dallimin mes viktimave, 

dëshmitarëve dhe përfaqësuesve të ish institucioneve. Kështu që, unë tani e paraqes para jush për 

deklarim dilemën apo propozimin e radhës, ndërsa ju duhet ta thoni, ti paraqitni qëndrimet e 

juaja. Besoj se të gjithë pajtoheni, se viktimat duhet të dëshmojnë në bazë vullnetare, vetë të 

vendosin se a duan apo jo të dëshmojnë. Çfarë do të ndodhë, nëse komisioni vendos ta thërrasë 

dëshmitarin, nga i cili paraprakisht e ka marrë deklaratën e tij, dhe si do të jetë ai i sigurt, se ai 

dëshmitarë do të paraqitet para komisionit? Apo, nëse komisioni e thërret ndonjë përfaqësues të 

ish institucioneve të cilat kanë ekzistuar në kohën e luftës, ndonjë ish përfaqësues të ndonjë 

komune,  ndonjë ish anëtarë të ndonjë qeverie. Si ta sigurojë prezencën e dëshmitarëve të tillë 

apo të përfaqësuesve të tillë?  Sipas ligjeve për vepra penale, në të gjitha shtetet ekzistojnë 

rregullat në vijim. Kur bëhet gjykimi për krime lufte në Sarajevë, Gjykata në Sarajevë nuk ka të 

drejtë ta detyrojë dëshmitarin të vijë dhe të dëshmojë nga Serbia apo nga Kroacia. Do të thotë, 

dëshmitari nuk është i obliguar që ti përgjigjet thirrjes, dhe gjithashtu kur zhvillohet ndonjë 

gjykim në Serbi, poqëse ftohet ndonjë dëshmitarë nga Kosova nuk është i obliguar ti përgjigjet 

ftesës. Vullneti i tij i mirë, është ai në bazë të cilit dëshmitari vendos se a do ti përgjigjet ftesës 

për dëshmi. Tani shtrohet pyetja, cili do të jetë propozimi ynë. Të gjithë nisemi nga ajo se është 

mirë që të dëgjohen dëshmitarët e ndryshëm, dhe sidomos në sesionet tematike të dëgjohen 



përfaqësuesit e ish institucioneve, e ndoshta edhe të atyre të tanishme. Cila është zgjidhja? Nëse 

komisioni e dërgon ftesën, nuk do të thotë se i ftuari do të përgjigjet me ardhje. Prandaj, grupi 

punues ka propozuar që KOMRA të bëjë marrëveshje të veçanta për mënyrën e thirrjes së 

dëshmitarëve. Parasëgjithash, mendohet në dëshmitarët, në përfaqësuesit e institucioneve dhe në 

kryesit e mundshëm të veprave. Propozon që të lidhen marrëveshje ndërkombëtare me shtetet, në 

bazë të të cilës shtetet do të gjejnë mënyrën se si të sigurojnë pjesëmarrjen e të ftuarve, të cilët 

janë banorë apo jetojnë në atë shtet. Pastaj, gjatë konsultimeve ka pasë propozim, prandaj Grupi 

punues gjithashtu propozon se KOMRA mund t’i propozojë gjykatës, ju lutem keni vëmendjen, 

vetëm ti propozojë gjykatës, që me procedurë të shpejtë të vendosë për masat e sigurisë 

(mbrojtjes) së dëshmitarit në pajtim me ligjin për vepra penale të shtetit në të cilin ai person 

jeton. Kjo do të thotë se KOMRA i propozon gjykatës që t’i aplikojë të njëjtat masa të cilat 

aplikohen në gjykata kur ftohet dëshmitari, shtetasi i shtetit të vet. Ju, të gjithë e dini, se kur 

ftohet dëshmitari në Kosovë, ai duhet ti përgjigjet ftesës me pjesëmarrje, sepse e obligon ligji, 

dhe poqëse nuk paraqitet, atë do ta sjellë policia në bazë të urdhëresës së gjykatës. Mirëpo, pasi 

që KOMRA do të jetë një trup rajonal, KOMRA nuk do ta ketë vetë atë fuqi. Disa dëshmitarë do 

të paraqiten në bazë të vullnetit të tyre të mirë, por disa dëshmitarë tjerë nuk do të duan të 

paraqiten. Prandaj, grupi punues e propozon këtë mënyrë të obligueshmërisë. Tani, unë ju pyes 

juve, cili është mendimi i juaj kur flasim për këtë çështje? A është e rëndësishme që KOMRA ta 

ketë mundësinë t’i propozojë gjykatës, që me procedurë të shpejtë apo urgjente ti zbatojë 

regullativat ligjore për veprat penale, në mënyrë që opinioni publik të ketë mundësi ta shohë dhe 

ta dëgjojë dëshmitarin? Vetëm të theksoj. Ne të gjithë e dimë, se askush nuk mundet ta detyrojë 

asnjë dëshmitarë ta flasë të vërtetën. Ka raste të shumta kur gjykata e fton dëshmitarin për 

dëshmi, ndërsa ai kur vjen nuk thotë asgjë. Dhe këtu nuk ka zgjidhje. Ne të gjithë shpresojmë, se 

KOMRA do të ketë autoritet, dhe se përmes mediave do të mund të thërrasë dhe të apelojë te 

dëshmitarët, që ata të vijnë dhe të dëshmojnë, se dëshmitarëve do t’u vijë keq. Se do të ishte 

jokorrekte që të ftuarit të mos përgjigjen apo të dëshmojnë rrejshëm, apo të mos e thonë të 

vërtetën para komisionit. Kështu që, unë tash ju pyes juve, a pajtohemi me atë që e propozon 

grupi punues që viktimat të dëshmojnë në bazë vullnetare, ndërsa kur është fjala për dëshmitarët, 

përfaqësuesit e ish institucioneve apo të atyre aktuale, që në këto raste KOMRA të lidhë 

marrëveshje të posaçme me secilin shtet për mënyrën e thirrjes, dhe nëse e vlerëson se është e 

duhur, ti propozojë gjykatës që me procedurë të shpejtë të vendosë për sjelljen e dëshmitarit, në 

përputhshmëri me ligjin për vepra penale të atij shteti ku është vendqëndrimi i atij personi. Kjo 

është ajo që desha ta them, nëse kam qenë e qartë. Të flasin dhjetë minuta, dhe pastaj të kalojmë 

në çështjen tjetër.  

Munira Subašić: Tani, unë do ti propozoj dy gjëra. Është tejet e rëndësishme që ju të bëni 

marrëveshjen me gjykatën. Kjo është më e rëndësishmja. E dyta, kur e merrni deklaratën, nga 

unë apo nga kushdo tjetër, në fillim duhet pyetur se a dëshiron ai/ajo të dëshmojë, nëse thotë po, 

atëherë ju e merrni deklaratën. Nëse thotë se nuk dëshiron, mos e leni t’ju flasë së koti. Pa marrë 

parasysh se për kënd bëhet fjalë. Këtë ta keni që në fillim, unë dua të dëshmojë, ta them të 

vërtetën dhe dua të dëshmojë. Ndërsa, nëse ju thotë – se nuk guxon apo nuk mundet, atëherë cili 



do të jetë rrëfimi i tij. Mendoj se kjo është mjaft e rëndësishme. Unë kam qenë dëshmitare në 

Gjykatën për krime të luftës në BeH. Dhe jam krenare për këtë. Ajo që më ka ndodhë, nuk dua ta 

fsheh, ky është mesazhi i im.  

Bekim Blakaj: Faleminderit, Munira, mirëpo unë mendoj se Nataša e ka iniciuar këtë çështje. 

Nuk flitet vetëm për dëshmitarët viktima, por çështja është për ... 

Munira Subašić: Po, e di, për të përgjegjshmit dhe jo të përgjegjshmit. Pra, shteti e pranon 

marrëveshjen që të mund të ftohen.  

Bekim Blakaj: Do të thotë, ju jeni për opsionin e parë, që KOMRA të lidhë marrëveshje me 

shtete, veç e veç. 

Munira Subašić: Në territorin e ish Jugosllavisë.  

Ružica Spasić: Çështja e parë. Lidhur me zvogëlimin e dënimit, nëse e zbulon varrezën masive 

apo individuale. Unë mendoj se këtu s’ka dilema, nëse familjet e viktimave pajtohen me këtë, 

mendoj se edhe në ditët e sotme kemi mundësinë e zvogëlimit të dënimit për dëshmitarët 

bashkëpunëtorë, të penduarit, dhe të tjerët. Mendoj, se këtu është lënë anash një çështje shumë e 

rëndësishme. Të gjithë jemi dëshmitarë se gjykimet po zhvillohen në gjykatat vendore, në Hagë, 

dhe askund nuk i kemi deklaratat e tyre e as dëshmitë për varrezat masive, për personat e vrarë. 

Ata i kanë marrë dënimet e caktuara për krimet e kryera. Mendoj se kjo është shumë më e 

rëndësishme se sa amnistimi, që ata të detyrohen të tregojnë se ku janë të gropuar, nëse e dinë 

këtë gjë, ku gjenden mbetjete mortore, të krimeve të cilat i kanë kryer ata. Për këtë të dytën, në 

fakt, nuk ka dilemë. Gjithsesi, për ata të cilët konsiderohen dëshmitarë potencial dhe që ndoshta 

dinë diçka, KOMRA duhet të iniciojë procedurën e bashkëpunimit me gjykatat që ti marrin të 

gjitha informatat të cilat ata mund ti kenë.   

Lozanka Radoičić: Unë mendoj se këto dy çështje, në fakt janë vazhdim. Kjo e fundit, është 

vazhdimi i të parës. Sepse, nëse dikush është kriminel dhe duhet të dëshmojë, pa marrë parasysh, 

mendoj se duhet të ndikohet në gjykatë, dhe në marrëveshje me gjykatën të ftohet dëshmitari. 

Por, siç tha Nataša, dëshmitari ndoshta do të mund të obligohet të vijë, por atëherë ai s’do të 

flasë. Por, nëse paraprakisht i propozohet dëshmitarit, dhe i thuhet se familja e viktimës është 

pajtuar që ti propozohet gjykatës që ti zvogëlohet dënimi, varësisht nga vlerësimi i gjykatësit, të 

zbutet apo zvogëlohet dënimi, dhe atij t’i jepet mundësia të mendojë për këtë – i cili mund të 

thotë – epo, mirë, pse ta kaloj tërë jetën me atë ngarkesë, nëse mundet që dënimi im të 

zvogëlohet për disa vite por edhe të lehtësoj ndërgjegjen time, pastaj familja do ta gjejë të 

zhdukurin e tyre dhe nuk do të ketë probleme të mëtutjeshme, dhe mendoj se në këtë rast të dy 

palët do të jenë të kënaqura, të kënaqura nën thonjëza. Sepse, ai që e ka humbur të afërmin e tij, 

kurrë nuk do të mund të jetë i kënaqur. Por, drejtësia, deri diku do të arrihet për të dy palët.   

Bekim Blakaj: Kemi edhe një pjesë marrës që do të jap kontributin e tij në lidhje me këtë 

dilemë.  



Branislav Jakimovski: Sipas asaj që e kemi parë në Maqedoni, praktika e stimulimit me 

shpërblim me të holla nuk funksionon, sepse shpërblimi tek ne ka qenë rreth 500.000 e çfarëdo 

valute, por nuk kemi arrit kurrfarë rezultatesh. Prandaj, mendoj se praktika e shpërblimit me të 

holla nuk është e mirë.  

Šuhra Sinanović: I falënderohem organizatorit, për këtë takim, dhe me vjen mirë që sot jam 

këtu. E mbështesë këtë marrëveshje të sotme, dhe mendoj se është shumë e mirë. Do të 

ndërlidhem me zotërinë, i cili flet për shuma të mëdha parash, edhe tek ne në BeH është njëjtë, 

siç e dini, Ratko Mladić është akoma në liri. Janë dhënë aq shumë para, por nuk ka pasë rezultat. 

Por të shpresojmë që në të ardhmen, me punën e KOMRA-së dhe të prokurorive dhe gjykatave, 

se do të jetë më mirë dhe sa më parë çdo familje ti gjejë të afërmit e tyre, dhe ta gjejnë qetësinë 

shpirtërore. Që secili person i zhdukur, ta gjejë identitetin e vet dhe vendin për varrim. 

Faleminderit.  

Bekim Blakaj: Falemnderit! 

Fikret Grabovica: Kur bëhet fjalë për marrëveshjet e planifikuara me shtetet e krijuara në këto 

hapësira, ku do të obligohen ata të cilët kanë qenë në institucione dhe organet shtetërore, 

komandantët, etj, të jenë të obliguar të dëshmojnë, në fakt unë mendoj se ky është njëri parakusht 

me të cilin mund të vijmë deri te e vërteta, të cilën KOMRA duhet ta vërtetojë. Pa dëshmitë e 

tyre, pa deklaratat e tyre dhe pa ata njerëz, të cilët kanë qenë përgjegjës për ndodhitë dhe ngjarjet 

në këto hapësira, pa ta mendoj se nuk do të mund të vihet deri te e vërteta. Prandaj, plotësisht e 

përkrahi, dhe sipas meje ky është njëri ndër kushtet më të rëndësishme, kjo marrëveshje 

ndërkombëtare.  Zonja Nataša Kandić, sigurisht i kujtohet, kur në Zagreb propozova, kur është 

fjala për krimin ndaj fëmijëve në Sarajevën e rrethuar, që ato ngjarje dhe ato krime të cilat kanë 

qenë të veçanta në këto hapësira, për të cilat mund të them se kanë qenë ndër krimet më të mëdha 

pas atij në Srebrenicë, që të hulumtohen rrethanat shtetërore për çfarë arsye janë vrarë fëmijët e 

Sarajevës në numër aq të madh, edhe pse në afërsi kanë qenë prezente bashkësia ndërkombëtare 

edhe për faktin që Sarajeva ka qenë zonë e mbrojtur. Nuk di se çfarë ka ndodhë me atë propozim. 

Unë qëndroj pas propozimit, që ngjarjet e Sarajevës dhe ngjarjet e tilla të ngjashme të hynë dhe 

të radhiten këtu pas nenit 15, në kaptinën V, dhe të jenë prioritet. Të hulumtohen dhe të 

vërtetohen rrethanat përse kanë ndodhur ato krime.   

Bekim Blakaj: Meqenëse jemi pothuaj në mbarim të kohës, ne do të vazhdojmë, kurse ne do t’ia 

japim fjalën zonjës Kandiq, nëse ka ngritur ndonjë dilemë tjetër, sepse sa i përket përgjigjeve që 

unë i kam marrë prej jush për këtë pyetje, shumica prej jush pajtohet që komisioni rajonal të bën 

një marrëveshje me shtetet në rajon, në mënyrë që të ketë qasje të dëshmitarëve nga ana e 

inistitucioneve. Nataša, urdhëroni!  

Nataša Kandić: Unë do ti thoja zotëri Grabovac-it, se në nenin 15, ne aty e kemi arrit pajtimin 

dhe ekziston qëndrimi i qartë, i cili në forumin e mbajtur në Zagreb ka qenë shumë i qartë, dhe 

pastaj këtë e kanë pranuar edhe grupi i  juristëve nga rajoni, të cilët javën e kaluar kanë marrë 



pjesë në konsultimet e mbajtura në Beograd, që në kompetencën e komisionit të jetë vërtetimi i 

fakteve lidhur me veprat penale kundër njerëzimit dhe kundër të drejtave humanitare 

ndërkombëtare, si dhe faktet për shkeljet tejet të rënda të të drejtave të njeriut. Pjesa e dytë e 

fjalisë, e cila i referohet shkeljeve të rënda të të drejtave të njeriut, për shembull, në shkeljet e të 

të drejtave të njerëzve të fshirë (shlyer) në Slloveni, për rastet e caktuara, krimet e rënda të cilat 

kanë ndodhë, por jashtë periudhës kohore e cila është përfshirë në konflikt të armatosur sipas të 

drejtës humanitare ndërkombëtare. Zotëri Grabovacit i them se komisioni gjithsesi do të merret 

me grupet posaçërisht të ndjeshme në kuadër të personave të mbrojtur, e ato janë gratë dhe 

fëmijët. Kjo gjithnjë nënkuptohet, sepse ato janë grupet më të ndjeshme, madje grupe më të 

ndjeshme se sa të plagosurit, apo të burgosurit. Unë propozoj të kalojmë në çështjet tjera. Do të 

thoja se ky qëndrim është më se i qartësuar, çështja e dëshmisë së atyre që nuk janë viktima, që 

është mirë nëse KOMRA bënë marrëveshje ndërkombëtare me të gjitha shtetet, dhe pastaj ta 

rregullojnë çështjen e thirrjes për dëshmi, dhe do të theksoja se jemi pajtuar për atë që të shkohet 

edhe me raste të procedurës së shpejtë, kur komisioni vendos të kërkojë nga gjykatat që të 

aplikojnë masat urgjente, në mënyrë që ai i cili thirret, sa më parë të paraqitet para komisionit për 

të dëshmuar. E tani, një çështje shumë e rëndësishme, e cila mund të mos jetë njëjtë e 

rëndësishme për të gjitha grupet, por mendoj se është shumë e rëndësishme për grupin e 

viktimave. Gjatë konsultimeve të mëhershme ka pasur vërejtje, për formulimin e qëndrimit se a 

janë të obliguara mediat publike të transmetojnë dëgjimet publike. Sepse, më herët ka qenë 

qëndrimi që televizionet publike janë të obliguara të bëjnë transmetimin e dëshmive publike. 

Pastaj ka pasur vërejtje, se ndoshta televizionet publike nuk do të kenë termin kohor të 

mjaftueshëm për të bërë transmetimin e të gjitha dëshmive publike. Prandaj, grupi punues në 

nenin 19, paragrafin për transmetimin e dëgjimeve publike, sesioneve publike, dëgjimin publik e 

ka formuluar dhe ka thënë kështu – mediat elektronike në pronësi shtetërore, këto janë 

televizionet publike, në territorin e ish RSFJ-së, të emitojnë në formë integrale apo të shkurtuar 

dëgjimet publike. Mënyra e transmetimit të dëgjimeve publike, rregullohet në bazë të 

marrëveshjes mes komisionit dhe shërbimeve publike. E shihni që këtu është një dallim, sepse 

KOMRA-së sërish i është dhënë mundësia që të bëjë marrëveshje me televizionet publike, dhe 

kjo të bëhet në mënyrë sa më reale, dhe pastaj mund të pritet që televizioni publik mund të 

nënshkruajë marrëveshjen, dhe pastaj është e obliguar që ti përmbahet asaj. Çfarë është reagimi i 

juaj lidhur me këtë qëndrim? A pajtojeni? 

Aleksandar Todorović: Është paksa e ndërlikuar, që KOMRA të lidhë marrëveshje me 

shërbimet publike, sepse ekziston mundësia që shërbimet publike dalëngadalë të privatizohen. 

Më vjen keq, nëse për shkak të kësaj, ndoshta do të duhej të ndryshojë drafti i statut. Sepse në të 

ardhmen e afërt mund të ndodhë privatizimi i televizionit slloven, i cili nuk do të jetë më në 

pronësi të shtetit.   

Nataša Kandić: Si do ti detyrojë shteti televizionet private? 



Aleksandar Todorović: Para pak ditësh, në Slloveni ka dështuar referendumi, i cili është dashur 

ta rregullojë këtë çështje. Sllovenia e ka një mekanizëm, referendum dhe njerëz të cilët kanë 

refuzuar privatizimin e televizionit. Hipotetikisht, ka mundë të ndodhë e kundërta.  

Nataša Kandić: Unë po pyes, si është shteti dhe si funksionojnë medijat komerciale private, 

shteti nuk mund ti detyrojë. Televizionet publike janë të obliguara të transmetojnë, kur është fjala 

për proceset siç është për shembull KOMRA, apo dëgjimet publike, sepse kjo është në interes të 

shoqërisë, në interes të të gjithë qytetarëve. Shteti nuk do të mund ti detyrojë ata, të transmetojnë 

të gjitha, por mediat private shteti nuk ka mundësi se si ti detyrojë.  

Aleksandar Todorović: Ky është vetëm një paralajmërim, se çfarë mundësish na presin në 

kapitalizmin tonë brutal, në të ardhmen. 

Nataša Kandić: A ka ndonjë koment tjetër? 

Munira Subašić: Mendoj se efekti më i madh do të ishte nëse televizionet do të bënin 

transmetimin, por ata nuk do të kenë hapësirë kohore, nuk munden. Do të ishte mirë nëse do të 

bëhej një libër i dëshmive, dhe nëse dikujt i intereson, mund ta lexojnë. Dhe, televizionin nuk e 

shikojnë të gjithë. Nëse televizionet bëjnë transmetimin, edhe kjo është një mundësi për të bërë 

diçka, por gjithashtu është e rëndësishme të shkruhet libri, libri i dëshmive. Të shënohen, 

edhepse nuk do të thotë që ne duhet të përjetojmë ta lexojmë atë. Ndoshta do ta lexojnë, nipërit 

apo stërnipat tonë. Kjo do të jetë e rëndësishme për ata që do të vinë pas nesh. 

Bekim Blakaj: Gospodin Marinko. 

Marinko Đurić: Mendoj se televizionet kanë ndikim të madh në qëndrimet e të gjitha shteteve. 

Unë shpreh respektin tim për të gjitha viktimat, pa marrë parasysh nacionalitetin e tyre, dhe dua 

t’u them këtë sërish familjeve nga Kosova, por televizionet janë mundësia që një numër i madh i 

opinionit publik të njoftohen me ngjarjet në Kosovë, të mësojnë, dhe nuk do tu duhet kërkimfalje 

më e madhe se ajo, nëse pjesa më e madhe e Serbisë i dëgjon rrëfimet prekëse të 

bashkëkombësve të mi prej këtu, nga Kosova. Kështu që, shërbimet publike janë ato të cilat ne 

duhet të mundohemi t’i përfitojmë në anën tonë.   

Nataša Kandić: Mendoj se këtë e kemi shqyrtuar mjaft mirë. Unë do të kaloja në një çështje 

mjaft të ndjeshme. Mendoj se pas kësaj, do ti kemi kaluar të gjitha çështjet e rëndësishme, Fjala 

është për të gjeturat dhe autorët e krimeve. Kjo është në tekstin e tërë draftit. Jo në këtë pjesën e 

veçantë. Bëhet fjalë për atë, se gjatë procesit konsultativ, mjaft gjatë kemi diskutuar për atë, se 

çfarë duhet të jetë raporti i KOMRA-së ndaj kryesve (autorëve) të krimit. A duhet të hartohen 

listat e autorëve potencial, a duhet të jenë ato publike, pastaj si do të reagojnë në raport me 

ngjarjet në rastin e dëgjimeve publike. Ju, të gjithë e dini, se çfarë është situata në shoqëritë tona, 

gjithnjë përmenden autorët e krimeve, gjithnjë përmenden ata të cilët janë përgjegjës. Kryesisht 

ata janë nga vendet tjera, ndërsa vetëm organizatat për të drejtat e njeriut, i përmendin 

përgjegjësit nga vendet e tyre. KOMRA duhet të harrojë se anëtarët e komisionit janë nga shtete 



e caktuara. Anëtarët e KOMRA-së duhet të jenë plotësisht të përkushtuar për të vërtetën, faktet, 

viktimat dhe të mos shikojnë se kush nga cili vend vjen, nga cila bashkësi etnike. Por, viktimat e 

ndoshta edhe dëshmitarët potencial, do të mund ti përmendin autorët e krimeve, gjatë dëgjimeve 

publike. Askush nuk do të mund tua ndalojë këtë, p.sh askush nga Serbia nuk do të mund t’ia 

ndalojë dikujt këtu në Kosovë që të mos e përmend autorin (kryesin) e krimit nga Serbia. Askush 

në Kosovë nuk do të mund t’ja ndalojë dikujt në Serbi që të mos i thotë emrat e atyre, për të cilët 

mendon se bëjnë pjesë në grupin e autorëve (kryesve). Por, ekziston diçka që KOMRA duhet ta 

bëjë. Nëse vjen deri te citimi apo emërimi i ndonjërit prej autorëve të mundshëm, KOMRA duhet 

ta njoftojë atë person, dhe ti ofrojë kohë që ai të përgjigjet lidhur me deklarimet e bëra për te, që 

ai person ka kryer krim. Kjo është mundësia, që të dëgjohen edhe ata të cilët kanë kryer apo kanë 

qenë autorë të krimit, dhe pastaj e shohin interesin dhe paraqiten publikisht para komisionit, e 

disa prej tyre edhe në emisione publike ku mund të thonë dhe të përgjigjen në deklarimet për ta, 

unë shpresoj që do të kemi raste kur do të thonë – po, unë e pranoj fajin tim, dhe gjykata duhet të 

vendos për fajësinë time.  Pra, KOMRA propozon që t’i jepet kohë dhe hapësirë, autorit të 

mundshëm të krimit i cili do të përmendet apo theksohet në deklaratat e dëshmitarëve. Në kuadër 

të kësaj, grupi punues propozon dhe e thotë qëndrimin i cili është shumë i rëndësishëm, i cili 

thotë – në lidhje me rastet që janë ndjekur penalisht në praninë e të akuzuarit para gjykatës 

ndërkombëtare apo vendore, KOMRA në raportin përfundimtar do të udhëzojë në dënimin e 

duhur. Më parë ka qenë e shkruar se mund ta bëjë, por shumica e pjesëmarrësve në forumin në 

Zagreb, si dhe në konsultimet pasuese, kanë qenë për atë që KOMRA mund të udhëzojë, do të 

thotë jo të mundet, por që duhet ta bëjë udhëzimin e vendimit. Të gjithë e dimë se KOMRA nuk 

e bënë vërtetimin e përgjegjësisë penale individuale. Do të thotë, vërteton që dikush është 

përgjegjës për vrasjen, por gjykatat përpos që e vërtetojnë përgjegjësinë personale të të akuzuarit, 

ata vërtetojnë edhe çështjet e caktuara faktike. Ja çfarë do të thotë kjo! Tani do ta sqaroj përmes 

vendimit i cili së fundmi është marrë në Beograd. Ish kryetari i komunës së Zvornikut dhe ish 

Komandanti i mbrojtjes territoriale të Zvornikut, kanë qenë të akuzuar për vrasje, dëbim, për 

vrasje të më se 700 personave. Nuk kanë gjetur fakte që ai ka qenë pjesëmarrës direkt në ato 

ngjarje, që ka ndihmuar në kryerjen e atyre vrasjeve, dhe ai është liruar. Nuk i është gjykuar 

sipas përgjegjësisë komanduese, por për pjesëmarrje direkte dhe urdhra direkte. Këtë të dytin e 

kanë dënuar. Secili do të thoshte, se gjykimi nuk ka qenë i drejtë. Nëse dikush ka qenë Kryetar 

Komune, nëse gjatë mandatit të tij, në afat kohor prej një jave vriten 700 persona, ai kryetar 

komune gjithsesi se është fajtor. Ai është dashur ta dijë, është dashur ta iniciojë procesin për 

dënim, por gjykata ka marrë këtë vendim. Mirë, çfarë do të bëjmë ne me këtë vendim? 

Fatmirësisht, KOMRA nuk vërteton përgjegjësinë individuale. Prandaj, ky vendim nuk do të ketë 

shumë rëndësi, sepse KOMRA nuk do ta vërtetojë përgjegjësinë e kryetarit të komunës, i cili me 

këtë vendim është liruar. Por KOMRA-së gjithsesi i interesojnë konkludimet faktike. Ja çfarë 

janë konkludimet faktike. Gjykata ka vendosur se ish komandanti i mbrojtjes territoriale është 

përgjegjës për vrasjen e 352 personave, se ka ndihmuar në kryerjen e këtyre vrasjeve sepse ka 

komanduar me njësitet të cilat i kanë kryer këto vrasje, dhe ka gjetur se ato njësi i kanë zbatuar 

urdhrat e tij. Natyrisht, KOMRA nuk do të merret me atë se a ka urdhëruar ai, a është bërë ajo 



më urdhrin e tij, por do të merret me viktimat, të cilat janë rezultat i veprimeve të tij. Pra, në këtë 

rast, gjykata i ka vërtetuar dhe i ka lexuar emrat e 352 viktimave. Ndërsa ne, në atë gjykim, unë i 

kam përfaqësuar viktimat, dhe e di se janë të evidentuar me emër dhe mbiemër 700 viktima të 

cilat kanë qenë të mbyllura në një shkollë, dhe pastaj në dy vende ndaras janë pushkatuar, 

likuiduar. Për KOMRA-në janë të rëndësishëm emrat e 700 viktimave. KOMRA do ti vërtetojë 

emrat e të gjitha 700 viktimave, e jo si gjykata, e cila është udhëheqë me faktin deri në fund të 

gjykimit edhe përmes analizës së ADN-së i ka konfirmuar identitetin e 352 personave, ndërsa 

akoma nuk është vërtetuar identiteti i personave tjerë, edhe pse ne i kemi emrat e saktë të 

personave, të personave që janë zhdukur dhe që kanë qenë të burgosur në kampin, në shkollë, të 

cilët janë nxjerrë në grupe dhe janë pushkatuar, vetëm identiteti i tyre me analizën e ADN-së 

akoma nuk është vërtetuar. KOMRA është shumë e rëndësishme, vërtetimi i konkludimeve 

faktike, e të mos bazohet çdo herë vetëm në vendimet e gjykatave, sepse gjykata gjithnjë i 

vërteton faktet në krahasim me pasojat konkrete, ndërsa ne do ti vërtetojmë faktet në raport me 

viktimat. Kështuqë, ju lus, ta keni parasysh kur themi se vendimet e gjykatës së Hagës apo të 

gjykatave vendore, se vendimi çdo herë ka të bëjë me individët konkret, dhe se KOMRA nuk do 

të mirret me përgjegjësinë e individëve konkret, sepse këtë e bënë gjykata, por KOMRA-së i 

interesojnë faktet dhe konkludimet faktike të cilat kanë të bëjnë me viktimën. Pra, për ne, kur 

është fjala për rastin e Zvornikut, ne do të presim nga KOMRA se do ti numërojë të gjitha 700 

viktimat, e jo vetëm 352 viktima sa janë cekë në leximin e vendimit të gjykimit. Kështuqë, ky 

është paragrafi i statutit i cili i referohet gjetjeve për autorët e krimit, i cili thotë se KOMRA do 

të udhëzojë në dënimin e duhur. Në rastin e Zvornikut, unë pres që KOMRA do të mund të 

thirret në vendimin e gjykimit, por edhe të theksojë në dallimet e qasjes ndaj fakteve, mes 

gjykatës dhe KOMRA-së. Organizatat për të drejtat e njeriut kanë kundërshtuar lidhur me këtë 

vendim, sepse janë përmendur vetëm 352 viktima. KOMRA do të duhet t’i emëroje, me emër e 

me mbiemër, të gjitha viktimat të cilat janë zhdukur, dhe për ne është e qartë por edhe për 

KOMRA-në do të jetë e qartë, se do të vërtetojë se ata janë vrarë. Pa marrë parasysh se a është 

vërtetuar identiteti i tyre me analizën e ADN-së apo jo. Shpresoj se më keni kuptuar, dhe se do të 

jepni mendimin tuaj. Ky është neni 45. Unë desha tua sqaroj, dhe ta keni parasysh se mund të 

ndodhë që në gjykimet e caktuara mund të ketë konkludime faktike, në të cilat KOMRA nuk do 

të ndalet. KOMRA mundet më shumë, sikur që do të bëjë më shumë lidhur me rastin e 

Zvornikut. Ajo do ti identifikojë, do ti paraqesë emrat e 700 viktimave, sepse ekzistojnë 

dëshmitë se ata kanë qenë të mbyllur, dhe pastaj në grupe janë pushkatuar në periudhë prej një 

jave. Ju lutem, mendimin e juaj, komentet e juaja. Unë do t’ju doja që të gjithë ta keni parasysh 

dallimin mes KOMRA-së dhe gjykatës, dhe se KOMRA mundet shumë më shumë të bëjë për 

viktimat. Kur është në pyetje autori (kryesi) i krimeve, KOMRA mund të ndihmojë me faktet 

deri te cilat ka ardhur, të ndihmojë me to që të arrihet deri te hulumtimet e reja, por nuk mund ta 

vërtetojë përgjegjësinë. Por, kur janë në pyetje viktimat, mund të bëjë shumë më shumë se 

gjykata.   

Bekim Blakaj: Faleminderit, Natasha! Ju në mënyrë shumë të detajuar e shpjeguat rolin e 

komisionit në procedimin penal si dhe gjetjet mbi kryerësit. Unë dua të ju përkujtoj që të 



mendoni edhe për çështjen për të cilën Natasha në fillim foli, e kjo është nëse gjatë sesioneve të 

dëgjimeve publike përmenden emrat e kryerësve të mundshëm të veprave, të veprave të krimit, 

t’u jepet hapësirë që të përgjigjen. Do të thotë kjo është çështja dhe çështja e dytë për procedimet 

penale. Në fillim së pari u lajmërua Sonja për fjalën. Sonja, urdhëroni! 

Sonja Radošević: Unë i kam dëgjuar opinionet e shoqatave të viktimave dhe anëtarëve të 

familjeve të viktimave dhe të zhdukurve, dhe mua më intereson – nëpër tërë këtë që kemi kaluar, 

në fakt, sa jeni ju të njoftuar me këtë dokument? Ky dokument, ky është versioni i tij punues, e 

nesër do të jetë marrëveshje ndërkombëtare. Këtë do ta nënshkruajnë shtetet. Ju, tani po 

diskutoni për çështje shumë të rëndësishme. Nuk di sa keni arritur të njoftoheni më të gjitha 

nenet, të cilat direkt kanë të bëjnë me viktimat, sepse në thelb formimi i komisionit do të duhej të 

jetë në interes të viktimave dhe në gjetjen dhe zbardhjen e fateve të të zhdukurve. Këtu, Nataša 

na paraqiti dhe na njoftoi me nenet e reja dhe me zgjidhjet të cilat grupi punues i ka paraqitë, 

prandaj unë do t’ju lus të gjithëve, në mënyrë që të nesërmen të gjithë të jemi më të qartë, ti 

lexojmë mirë të gjitha këto nene, të mendoni mirë për atë se si do të dukej kjo poqëse ju do të 

thelloheshit më tepër në analizën e këtyre neneve të draftit të statutit. Unë mendoj se ky është 

neni 45, jo për amnistimin e mundshëm, por për faljen e autorëve të veprave penale. P,sh, në atë 

pjesë i kemi tri paragrafë a, b, dhe c. Pra, roli i komisionit në procedimin penal dhe cilat 

kompetenca i ka komisioni. Ky është neni 48. Do të duhej të mendoni mirë. Tek ju ka pasur 

mjaft diskutime për atë, se a do të duhej zvogëluar dënimi atij i cili pranon të dëshmojë, të 

tregojë se ku ndodhen varrezat masive, në paragrafin (a) thuhet – komisioni ka kompetencën të 

propozojë, në rast se personi për të cilin komisioni ka indikacione serioze se ka kryer krim lufte 

dhe ka bërë shkelje të rëndë të të drejtave të njeriut, ti deklarojë komisionit të dhënat e 

rëndësishme për zbulimin e lokacionit me mbetjet mortore të personave të zhdukur, apo për 

zbulimin e autorëve tjerë apo të ngjarjeve tjera, që kjo të merret parasysh nga ana e gjykatës me 

rastin e procedimit, si rrethanë lehtësuese dhe e rëndësishme, me rastin e marrjes së vendimit 

për lartësinë e dënimit. Ky është vetëm një paragraf. Bëhet fjalë për shkeljet e rënda të të 

drejtave të njeriut, për krimet më të rënda. Mendoni mirë, kjo është nën (a). Në paragrafin (b) 

gjithashtu keni mundësinë e amnistimit të personit i cili ka kryer vepër penale, ku thuhet – 

komisioni ka kompetencën që ti propozojë faljen e pjesshme të personit i cili është i dënuar, nëse 

kjo nuk është në kundërshtim me dispozitat ligjore të atij shteti. Dhe në paragrafin (c), pra 

ekzistojnë tri paragrafë të cilat mundësojnë që personave të cilët kanë kryer vepër penale, madje 

në pjesën e parë edhe ata që kanë kryer vepra të rënda penale, që komisioni t’jua ofrojë 

amnistimin, gjegjësisht t’jua zbusë dënimin. Neni 15, ka qenë shumë i diskutuar, ka pasur 

konsultime me juristët. Kjo si duket, po ju duket pak e komplikuar, por kjo sërish ka të bëjë me 

viktimat. Kjo është, apo mendoj se ka të bëjë, kur zotëri Grabovica foli për krimet ndaj fëmijëve, 

në pjesën kur flitet për shkeljen e të drejtave në kompetencë të komisionit. Grupi punues na ka 

propozuar që komisioni të vërtetojë faktet lidhur me veprat penale kundër njerëzimit dhe kundër 

të drejtës humanitare ndërkombëtare, si dhe faktet lidhur me shkeljet tjera të rënda të të drejtave 

të njeriut. Mirëpo, në versionin të cilin e kanë shqyrtuar juristët nga tërë rajoni, në Beograd, në 

paragrafin (b) është thënë se mund të jenë veprat penale, pastaj gjenocidi, dëbimi. Pra, ka qenë 



mundësia që vepra nën kompetencën e komisionit të jenë krimet e luftës dhe shkeljet e rënda të 

të drejtave me të cilat merret komisioni, përfshijnë por nuk kufizohen. Nuk kufizohen, por janë 

theksuar. Gjenocidi, dëbimi, vrasjet, robërimi, burgimet joligjore, torturat, zhdukjet e dhunshme, 

deportimet, etj. Pra, e kemi pasë edhe këtë solucion. Do të dëshiroja, që ta lexoni me vëmendje 

draftin e statutit, ta analizoni dhe në fund do të jetë marrëveshja ndërkombëtare. Ky nuk është 

versioni final, por do të jetë, dhe ju që tani po e jepni pëlqimin tuaj në disa çështje. Ndoshta për 

disa sosh, për të cilat më vonë do të pyeteni prej nga tash kjo? Pra, mendoni, edhe një herë 

thellohuni në këtë temë. Ky është propozimi im.  

Nataša Kandić: Para katër ditësh kanë qenë të gatshëm transkriptet nga diskutimet në grupet 

punuese, në forumin e shtatë rajonal në Zagreb, i cili ka qenë me numrin më të madh të 

pjesëmarrësve. Kanë qenë 300 pjesëmarrës, grupi punues në bazë të transkriptit, qartë ka vërejt 

se është pranuar propozimi i prokurorit Ibro Bulić, që në vend të numërimit të veprave penale, 

gjë që do të mund ti hutojë njerëzit dhe të mendojnë se KOMRA është gjykatë, sipas propozimit 

të tij të riformulohet ai nen dhe se ai duhet të shkruhet ashtu siç e lexuam pak më parë, e ajo 

është që komisioni do ti vërtetojë faktet lidhur me veprat penale kundër njerëzimit dhe kundër të 

drejtës humanitare ndërkombëtare, si dhe faktet lidhur me shkeljet tjera të rënda të të drejtave të 

njeriut. Kështu që grupi punues, ka vepruar ashtu siç kanë konkluduar pjesëmarrësit në Zagreb. 

Unë ju lus të gjithëve, që të mos e përdorni termin amnisti, sepse kjo nuk i përgjigjet zgjidhjeve 

sipas statutit. Nuk ka amnisti. Bëhet fjalë vetëm për rrethanat lehtësuese, si zbutje e pjesshme e 

dënimit, zbutje e dënimit dhe falje e pjesshme. Nuk do të ketë kësi, as kur të kemi mbaruar 

diskutimin, e do ta mbarojmë në janar, këtë akt ndërkombëtar. Ku qëndron fuqia jonë, dhe çfarë 

është kjo që po e bëjmë ne? Ne jemi koalicion. Ne do ta dorëzojmë dokumentin më të mirë, të 

cilin mund ta hartojmë ne si shoqëri civile. Prandaj, për këtë arsye kemi kaq shumë diskutime. 

Prandaj bëjmë kaq shumë diskutime të detajuara rreth secilit nen, të themi se kjo është ajo çfarë 

kemi bërë ne si shoqëri civile, kemi mundë t’a bëjmë, dhe qëndrojmë pas secilës gjëje që e kemi 

thënë. Kur do ta dorëzojmë statutin, me datën 1 qershor 2011, pastaj shtetet do ti formojnë 

organet e tyre, të cilat do ta marrin propozimin e statutit tonë, dhe pastaj do të fillojnë të 

diskutojnë për te, dhe të vlerësojnë së çfarë ju përshtatet e çfarë jo. Ne jemi në përparësi të 

madhe, sepse nuk do të shpërbehemi si koalicion, sepse tashmë jemi së paku 5000-6000 vetë. 

Prej atyre 5000-6000, sigurisht se do të jenë rreth 1000 sosh, që do të ngritën dhe do ta 

komentojnë draftin e statutit, dhe pastaj detyra jonë do të jetë që, kur ata të propozojnë 

marrëveshjen ndërkombëtare, ne do ta kemi në dorë ketë që e kemi krijuar vetë, dhe nuk do t’u 

lejojmë atyre që të përcaktojnë standarde më të ulëta. Ne e dimë çfarë duam nga dëgjimet 

publike. Ne e dimë se çfarë duam të jenë komisionerët. Ne duam që komisionerët të jenë të 

pavarur nga politika dhe nga shteti. Pra, do ta kemi dokumentin, në bazë të të cilit do të tentojmë 

që shtetet të pranojnë marrëveshjen ndërkombëtare, e cila do të jetë më e përafërta me standardet 

e dokumentit tonë. Dhe, në këtë qëndron fuqia jonë, sepse të gjithë kemi kaluar kaq shumë kohë 

në diskutime. Unë ju kërkoj falje, pjesëmarrësve nga Maqedonia, sepse ata të fundit janë kyçur 

në koalicion, sikurse edhe Sllovenia, edhe pse Shoqata e të shlyerve ka qenë aktive gjatë tërë 

kohës, por ne kemi dëgjuar aq shumë për përvojat e të tjerëve, dimë aq shumë, që shumica e 



zgjidhjeve që janë në këtë dokument janë shfrytëzuar në komisione më të mira. Pra, grupeve 

punuese shtetërore, të cilat do ta shqyrtojnë këtë dokument, do tu duhet kohë e gjatë që të 

njoftohen me përvojat e të tjerëve, përderisa ne kemi kaluar mjaft kohë të gjatë pikërisht në 

dëgjimin e përvojave të tjerëve, gjithashtu kemi pasur rast të shohim shumë filma lidhur me këtë 

temë. Prandaj, konkludimi im është se ne kemi arritur shumë. Unë, kurrë nuk kam parë ndonjë 

diskutim për ndonjë dokument, siç është diskutimi të cilin po e bëjmë ne, dhe kjo i jep fuqinë dhe 

kredibilitetin këtij dokumenti, dhe i jep legjitimitet zgjedhjeve tona, gjegjësisht që të  mund të 

mendojmë se do të kemi sukses që ti përvetësojmë të gjitha qeveritë e shteteve të rajonit, që ato ti 

përvetësojnë këto zgjidhje dhe propozime të cilat i ofrojmë ne. 

Bekim Blakaj: Falemnderit Nataša. Urdhëroni, së pari ju zonjë! Pastaj në rradhë është Shabani e 

pastaj ju zonjë. 

Sonja Radošević: Desha ta them vetëm një fjali, që të mos këtë hutim. Në nenin 2, të draftit të 

statutit, thuhet – Komisioni rajonal për vërtetimin e fakteve për krimet e luftës dhe shkeljet tjera 

të rënda të të drejtave të njeriut në territorin e ish Republikës Socialiste Federative të 

Jugosllavisë, është organizatë ndërkombëtare e formuar me këtë akt lidhor. Pra, ky do të jetë ai 

akt ligjor. Sa e kam kuptuar nga grupi punues, ajo do të jetë një marrëveshje ndërkombëtare, dhe 

ata këtë e kanë definuar kështu, në nenin 2. 

Ružica Spasić Unë kam një pyetje. Tani, këtu unë nuk kam diçka të qartë. Kur të gjitha do të 

mblidhen, dhe do t’u dorëzohen qeverive të shteteve të rajonit, në muajin qershor, e njëkohësisht 

duam që anëtarët e komisionit të jenë të pavarur nga politika dhe shtetet, nuk e kam të qartë, jua 

dorëzojmë qeverive, shteteve, parlamentet do të duhet të vendosin se a do t’a pranojnë 

themelimin e komisionit, dhe tani ata ti zgjedhin njerëzit të cilët do të jenë të pavarur nga ata, të 

pavarur nga shteti. Këtu nuk e kam të qartë, dhe mendoj se është në kundërshtim njëra me 

tjetrën. Do të dëshiroja të kem një sqarim. 

Nataša Kandić: Të gjithë e kemi të qartë se ne si shoqëri civile mund ta zhvillojmë procesin 

konsultativ. Mund ta hartojmë këtë dokument. Do të ndihmojmë rreth identifikimit të 

dëshmitarëve, viktimave, por ne nuk e kemi fuqinë që ta themelojmë komisionin. Këtë komision 

duhet ta themelojnë shtetet. Por, gjithashtu duhet të jemi të vetëdijshëm se këtë dokument do ta 

marrin shtetet, dhe do ta shqyrtojnë nga këndvështrimi i shteteve. Por, shtetet nuk do të mund të 

bëjnë gabime të mëdha rreth zgjedhjes së komisionerëve, sepse propozojnë edhe shoqëritë civile 

gjithashtu edhe ne do të marrim pjesë në këtë. Përveç kësaj, ekzistojnë kriteret për zgjedhjen e 

anëtarëve të komisionit. Ato janë kriteret të cilat sigurojnë që të zgjedhën ata të cilët u janë të 

përkushtuar fakteve, ligjit dhe viktimave. Prandaj, ata do të duhej ta marrin mbështetjen në tërë 

rajonin. Do të thotë, më të mirët, ata të cilët gëzojnë respekt. Ne nuk kërkojmë, dhe mendojmë se 

nuk është mirë që ne të jemi në komision. Ndoshta do të jetë ndokush, nuk e di. Por është me 

rëndësi që ne të mbetemi si koalicion, dhe kur të themelohet komisioni, ne pastaj ta përcjellim 

punën e tij dhe të ndihmojmë KOMRA-në aty ku ajo do të ketë nevojë, e kjo është rreth 

viktimave, marrjes së deklaratave, rreth mbrojtjes së viktimave të cilat do të dëshmojnë, rreth 



organizimit të ndihmës psikosociale. Do të ketë shumë punë për ne, sepse ne do të jemi një trup 

kompakt. Ne dimë diçka për KOMRA-në, diçka që të tjerët në shërbimet e shteteve tek duhet të 

mësojnë. 

Lozanka Radoičić: Unë do të them diçka lidhur me nenin 48, paragrafi (a). Pasi që bëhet fjalë 

për krimet e rënda, do të duhej të shtohet – në vetë kontaktin me familjet, anëtarët e familjeve 

ndaj të cilëve është kryer krimi, Nëse familja pajtohet me te, e pastaj të jetë ashtu; nëse jo, 

atëherë le të mbetet ashtu si është. Sepse, megjithatë ky është krim i rëndë, ndoshta familja nuk 

do të pajtohet me këtë. Po mendoj, vetëm në ato tri fjali në pajtim me familjet e viktimave. Që 

ajo viktimë e krimit të ketë ndonjë falje, lehtësim, të gjitha tjerat, përderisa këto dy tjerat të 

mbesin ashtu si janë. 

Nataša Kandić: Viktimat konkrete për të cilat bëhet fjalë.  

Lozanka Radoičić: Neni 48, komisioni ka... 

Nataša Kandić: Mendon në familjet e viktimave konkrete? 

Lozanka Radoičić: Mendoj në familjet e të cilave është viktima, po, që është viktima. Nëse 

viktima do të duhej vetë të deklarohet lidhur me këtë, pasi që këtu bëhet fjalë për krimet e rënda, 

tani sigurisht komisionit do të duhej ti paraqitet se çfarë do të thotë krim i rëndë, çfarë do të thotë 

më i lehtë, dhe çfarë janë të tjerat, e dyta nën (b) dhe (c). Por, ky i pari gjithsesi duhet të jetë që 

familja e viktimës të japë pëlqimin për diçka të tillë. 

Bekim Blakaj: Faleminderit! Zotëri, Terziu! 

Shaban Terziu: Është shumë interesant kjo temë, por gjithnjë të merremi edhe me dëshmitarin, 

se dëshmitari është person kyç në këto gjëra. Unë do të shkoj konkret, vetëm për një minutë, s’do 

të zgjas. KOMRA a është marrë me rastin e Nazim Bllacës, ku aty vërtet janë disa gjëra që 

zbulohen, apo që do të zbulohen. Do të thoja që publikimet janë shumë të rëndësishme. Ai e 

mbajti një konferencë për shtyp dhe e gjithë Kosova u ngre në këmbë, kështu që vërtetë 

dëshmitarit duhet t’i jepet hapësirë në televizion – media, ai e ka bërë një gjë që edhe të tjerët do 

të duhej ta bënin, sidomos ata që dinë të zbulojnë raste të tilla. Kaq. Të lidhemi pra, edhe me 

këto raste.  Faleminderit! 

Shaban Terziu: Ovo tema je veoma zanimljiva, ali da se uvek bavimo svedokom, jer svedok je 

ključna osoba u ovim stvarima. Ja ču biti konkretan, samo jednu minutu. Da li se REKOM bavio 

slučajem Nazima Blace, tu su se stvarno neke stvari koje su se otkrile, otkriće se. Rekao bih da 

su publikacije veoma značajne. On je održao konferenciju za novinare, i celo Kosovo se diglo na 

noge, tako da svedocima treba dati prostora na televiziji – medijima, on je učinio nešto što bi 

trebalo da čine i drugi, oni koji znaju da mogu da otkriju ovakve slučajeve. Toliko. Da se 

nadovezujemo i sa ovim slučajem. Hvala! 



Bekim Blakaj: Faleminderit, zotëri Terziu! KOMRA, besoj se e dini, ende nuk është krijuar dhe 

ne tash po e diskutojmë mandatin e tij. E shqyrtuam edhe çështjen e emetimit të dëgjimeve 

publike në televizionet publike të shteteve përkatëse dhe besoj ishim dakord që ne duhet kërkuar, 

ose komisioni, duhet kërkuar nga ta që në mënyrë përmbledhëse të raportojë për dëgjimet 

publike. Vërtet, më vjen shumë keq, por e kemi kaluar kohën e caktuar. Nëse më lejoni unë 

shkurtimisht do ta përmbyllja takimin. Do të thotë, nga ju sot kemi marrë përgjigje shumë të 

sakta lidhur me disa tema që janë shumë me rëndësi për ekipin e ekspertëve që punon me statutin 

e KOMRA-s. Besoj se ramë dakord që segmenti kohor për shqyrtimin e rrethanave shoqërore 

dhe politike që i kanë paraprirë luftërave, konflikteve të armatosura, nuk duhet të ketë një limit të 

caktuar. Për këtë do të vendosë vetë komisioni respektivisht komisionerët. Pastaj, diskutuam 

mjaft gjatë se si komisioni do të mund të sigurojë dëshmitarët të cilët do të thirreshin, të cilët 

kanë përfaqësuar institucionet apo i përfaqësojnë ende, e që praktikisht nuk janë të gatshëm të 

japin vullnetarisht dëshmitë e tyre. Ramë dakord që ndoshta komisioni duhet të bëjë marrëveshje 

veç e veç me secilin shtet. Pastaj, u diskutua mjaft gjatë edhe se si duhet, ose a duhet komisioni 

të ketë mundësinë që të propozojë ndonjë rrethanë lehtësuese për ata dëshmitarë respektivisht 

kryerësit e veprave të cilët dëshmojnë dhe japin të dhëna shumë të vlefshme për komisionin dhe 

besoj se të gjitha këto dilema, të cilat u shqyrtuan sot, do të jenë shumë të mirëseardhura për 

ekipin e ekspertëve që punon në përpilimin e statutit. Tani, në emër të Koalicionit për KOMRA 

dua t’ju falënderoj shumë për pjesëmarrjen tuaj, për ata që kanë udhëtuar nga larg, dua t’i 

falënderoj edhe përkthyesit që nuk kanë heq dorë në asnjë moment, kanë përkthyer në mënyrë 

shumë të mirë dhe tani ju kisha ftuar që të shkojmë në një drekë të përbashkët. Ju faleminderit 

shumë! 

Marinko Đurić: Të falënderohemi për mirëpritjen. Të gjithë fqinjëve për mirëkuptim dhe 

tolerancë. Ju faleminderit, shumë! 


