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I Nj ohje me k om is i onet për të vërtetën dhe o rg an eve  
   tj era të ngja shme.  
  

Q uhem Mark Fr e eman dhe p unoj për Qe ndrën 
Ndërkombëtare për Drejtësinë Tra nz ic i on ale me s eli në 
Bru ksel. Kam këna qësinë që sot kam r astin të jem këtu me 
ju! Në fi llim do të falënderoja partnerët tanë dhe n ik oqirët 
e kësaj ngja rj eje, Fo ndin për Drejtën H um an it are, Qe ndrës 
H ulu mt u ese-d ok ume nt u ese  dhe D ok ume nta-së. Gji tha-
shtu dua që të falënderojë të gjithë ju, d isa prej të cilëve 
v ini nga jashtë Serbisë vetëm për këto  dy ditë. Në esencë, 
id eja është që gjatë këtyre dy ditëve të pr eza nt ohen k om is-
i onet për të vërtetën dhe o rg anet tj era të ngja shme, por në 
veçanti k om is i onet e së vërtetës ngaqë j emi të vetëdijshëm 
që ekzistojnë ide të ndryshme li dhur me k om is i onet për të 
vërtetën. Në fakt në veçanti në këtë r ajon unë me ndoj që ka 
shumë m osku pt ime li dhur me k om is i onet për të vërtetën, 
dhe sëkendejmi unë do të mu nd ohem që gjatë këtyre dy 
ditëve të prezantojë fa kte li dhur me k om is i onin për të 
vërtetën dhe gji tha shtu uroj që pr ogr ami i përpiluar të na 
mundësojë një gjë të tillë. Unë këtë gjë e bëj jo pse k om is-
i onet për të vërtetën janë gjëja më e mirë apo më e k eqe 
por ngaqë  dua që të prezantojë fa kte dhe që ju ti k eni në 
di sp oz icion për të qenë në gje ndje që vetë të gjyk oni. Unë 
gji tha shtu e di që shumë prej jush tashmë j eni të nj ohur me 
punën e k om is i onit për të vërtetën, dhe s up ozoj që shumë 
prej jush kjo që do të prezantojë sot mund të mos jetë gjë 

e re, a ndaj ju lus që të kenë d ur imin në fi llim që unë të 
sq arojë d isa te rme th em el ore për të k al uar më pas në d isa 
te rme më ko nkr ete. Dhe ja d uke sh ik uar këtë pr ogram, unë 
tridhjetë apo dyzet m in utat e parë do ti kalojë d uke f olur 
për gjëra th em el ore të n evo jshme për të kr ij uar një bazë të 
mirë për ato që do të dëgjojmë më pas, posaçërisht për d isa 
përzgjedhje që i kanë bërë d isa sho qëri. P astaj, natyrisht do 
të k eni mundësinë që të p ara shtr oni pyetje dhe të d isk ut oni 
etj. Në seancën e parë do të ketë mjaft kohë për në gjë të 
tillë por në fi llim do të njo ft oh eni me të dhënat el eme nt are. 
Në seancën e dytë pa sd ite do të fillojë nga k om is i oni i parë i 
fi ll uar që nga fi ll imi d uke p ara shtr uar këtu të dhënat kryes-
ore, ato p oz it ive dhe n eg at ive për k om is i onet e së vërtetës 
që nga fi ll imi i th em el imit të tyre d eri më sot, kështu që 
do të k eni një pasqyrë h ist or ike të ciln do ta ndërlidhni me 
t e ori dhe ko nce pte të ndryshme. Gjatë ditës së nesërme di 
të fl asim për dy a kt iv it ete th em el ore të ca kt u ara të k om-
is i onit për të vërtetën, dhe njëra nga ato a kt iv it ete janë 
dëgjimet p ubl ike. Siç do të mësojmë jo të gji tha k om is i onet 
e së vërtetës kanë mba jtur dëgjime p ubl ike, por që janë 
pikërisht dëgjimet p ubl ike m er it ore për i nt er es imin e madh 
që kanë zgj uar sot në botë k om is i onet për të vërtetën.. Në 
fund të pr eza nt imit tim do tua shfaq një film t imin njëorësh 
për katër k om is i one të ndryshme të së vërtetës dhe a kt iv-
it etet e tyre-b is edat me vi kt ima dhe dëshmitarë, mba jtjen 
e dëgjimeve p ubl ike, përpilimi i draft r apo rt eve si dhe a kt-
iv it ete tj era ,të c ilat shpr esoj do të ju j apin një pasqyrë më 
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të the ll uar të nj oh ur ive ko nkr ete mbi atë se çfarë bejnë dhe 
me se me rren k om is i onet për të vërtetën, dhe posaçërisht, 
në fund të ligjëratës s ime do të flas për r apo rtet f in ale të 
k om is i onit për të vërtetën. S ec ili k om ision për të vërtetën 
ka për ma ndat të jap r apo rtin e vet përfundimtar ku do ti 
jap ko nkl uz i onet e v eta për fa ktet dhe r ek oma nd imet për tu 
përballur me kr imin, si dhe m asat që d uhet ndërmarrë për 
tu s ig ur uar që kr imi më mos të ngjajë. Pra do ti pr ekim d isa 
aspe kte shumë pra kt ike të k om is i onit për të vërtetën. T’u 
them s erish që nuk e kam për qëllim të ju bind në asgjë, por 
që t’u p ar aqes të dhëna të diskutojmë dhe ju të p ara shtr oni 
pyetje. Gjatë ditës së nesërme që do të jetë ligjërata ime e 
fu ndit do të ndajmë një orë e gjysmë nga k oha, varësisht nga 
i nt er es imi j uaj mund ta zgj asim apo shkurtojmë  për të k al-
uar e dhe njëherë nëpër ligjëratën t ime dhe të mu nd oh emi 
që ato të dhëna ti vëmë në shërbim të një d isk ut imi më të 
thellë mbi idenë që ka li ndur në këtë r ajon për të th em el-
uar k om is i onin për të vërtetën, për të parë se c ilat përvoja 
p oz it ive apo n eg at ive, gjithnjë s ipas me nd imit t uaj,  mund 
të me rren p arasysh gjatë r e al iz imit të këtij pr oje kti ma dhor. 
Në fund do të ndajmë kohë për d isa vërejtje përmbyllëse, 
përfundime dhe d isk ut ime për h apat e mëtutjeshëm. Kjo 
është përafërsisht ajo çfarë de sha të them në hyrjen t ime. 
Do të mu nd ohem të flas më ngadalë për përkthyesit apo 
dikë tjetër, vetëm ngri tni dorën dhe më bëni me d ije , unë 
do të ngadalësojë. T ani jam i gatshëm të kalojë në ligjëratën 
e parë por p ara kësaj, do të d oja të theksojë e dhe njëherë se 
c ili është qëll imi i këtij pr ogr ami. Në rr egull.  

Në fakt në fi llim do të flas për të drejtën ndërkom-
bëtare. Dhe jo pikërisht për të drejtën ndërkombëtare 
se pse sh um ica këtu nuk j eni juristë dhe kjo nuk është t ema 
e kësaj punëtorie, por konsiderojë që është e rëndësishme 
të dimë se çfarë thotë e dre jta ndërkombëtare sa i përket të 
vërtetës dhe vërtetimit të fa kt eve. S ec ili shtet ka një kornizë 
të gjerë të obl ig im eve  të dre jt ave të nj er iut – d uke p asur 
të drejtën që p en alisht të ndj ekin kryesit e v epr ave p en ale 
dhe kanë gji tha shtu për obl igim që të sigurojnë r ip ar imin 
për vi kt ima të ca kt u ara të kr im eve, kanë për obl igim që 
të implementojnë r efo rma të ca kt u ara dhe të hulumtojnë 
kr imet e kryera në atë shtet dhe të hulumtojnë fa ktet li dhur 
me ato kr ime. M adje në një ku ptim më të gjerë d isa pohojnë 
që sht etet kanë obl ig ime e dhe më të mëdha sp ec if ike  për 
të h ulu mt uar tërë periudhën kur kanë ngjarë kr imet, që të 
vërtetojnë emrat dhe shk aqet e vd ekj eve të vi kt im ave, dhe 
kr ime të tj era që nuk kanë për pasojë vetëm vd ekjen , që 
të vërtetojë ide nt it etin e vi kt im ave dhe dhe në kuadër të 
atyre obl ig im eve që të hulumtojnë kr imet dhe të zbulojnë 
krim-bërësit. Pra ekzistojnë te rme të ndryshme por s ec ili 
shtet ka obl ig imet e v eta s ado të pa kta që janë dhe pikërisht 
kjo përbën bazën e d isk ut im eve t ona të so tme. Gji tha shtu 
d uhet të përmendim që këto obl ig ime të sht et eve p ar aq-
esin e dhe të dre jtat e d ikujt. Në këtë ku ptim, individët, më 

ko nkr etisht vi kt imat dhe f am iljet e vi kt im ave, kanë të drejtë 
që të dinë të vërtetën. Vetëm p ara d isa v itesh Këshilli për 
Mbro jtjen e të Dre jt ave të Ko mb eve të Ba shk u ara për herë 
të parë ka m ir at uar Rezolutën për të drejtën për të vërtetën, 
kështu që ky obl igim përbën v eten e dytë të vi kt im ave dhe 
f am ilj eve të vi kt im ave që të mësojnë dhe të dinë për kr imet 
e tm err shme të kryera. Por n oc i oni e dre jta për të vërtetën 
është më i gjerë dhe nënkupton që e dhe idenë që e dhe sho-
qëria të dijë të mësojë për të vërtetën, Do të thotë jo vetëm 
vi kt imat dhe f am iljet e vi kt im ave e kanë të drejtën për të 
mësuar të vërtetën, por e dhe sho qëria në tërësi d uhet që të 
dijë për shk eljet e rënda të dre jt ave të nj er iut . Pra nuk do 
të flas më për të drejtën, por de sha që ta shfrytëzojë këtë si 
pikë fi ll est are për të sq ar uar s esi sht ete të ndryshme kanë 
i nte rpr et uar apo janë përpjekur të interpretojnë të drejtën 
e i nd iv idit apo të sho qërisë për të vërtetën. Ky s em inar 
mban t itu llin „S em inar mbi K om is i onin e së vërtetës dhe 
o rg an eve të ngja shme“ dhe t ema e tij është k om is i oni për të 
vërtetën përkatësisht d isa fa kte, dhe m ite mbi k om is i onin 
për të vërtetën. Është shumë me rëndësi që të kuptojmë 
që mund të ekzistojnë një sërë o rg anesh të c ilat mund të 
kenë për synim të verifikojnë fa ktet dhe të tregojnë për to. 
M adje e dhe në këtë r ajon mund të ma rrim d isa she mbuj të 
o rg an eve të ti lla të th em el u ara qoftë në n iv elin zyrtar apo 
jozyrtar. Në n ivel zyrtar këtu në Se rbi ka qenë th em el uar 
K om is i oni për të Vërtetën dhe Pa jtim dhe pa qëllim të jem i 
paedukatë, mendojë qe ky k om ision shënon she mbu llin më 
të mirë s esi nuk d uhet të jenë k om is i onet apo si nuk d uhet 
p un uar në to. Por ka qenë një k om ision tjetër këtu në këtë 
r ajon. Dhe pranë saj ka p atur k om is i one të tj era dhe o rg ane 
h et u ese që janë th em el uar. E dhe p ara fo rm imit të MKTJ-
së, Këshilli i S ig ur imit ka th em el uar k om is i onin H et imor 
në te rren. Ai nuk ka qenë një k om ision për të vërtetën por 
ka qenë an al oge dhe ka p ar aq itur një o rgan për vërtetimin 
e fa kt eve. Qëll imi i saj ka qenë që të gjej ku pt imin e këtij 
obl ig imi, gjegjësisht të kësaj të dre jte. Gji tha shtu janë 
th em el uar o rg ane që kanë p atur për qëllim të hulumtojnë 
ngja rje të ca kt u ara , p.sh është th em el uar K om is i oni për 
Srebrenicën e c ila prapë te kn ikisht nuk ka qenë K om ision 
për të Vërtetën por ka qenë një o rgan i rëndësishëm që ka 
zhvi ll uar një h etim të rëndësishëm. K om is i oni për pe rs ona 
të p agj etur në r ajon gji tha shtu zhvillojnë h et ime dhe punën 
më të ma dhe e kryejnë OJQ-të dhe si she mbull i mirë mund 
të me rret Qe ndra H ulu mt u ese-D ok ume nt u ese në këtë rast 
dhe pr oje ktet në lëmin e të dre jt ave të nj er iut të c ilat zhvi ll-
ohen nga këto tri o rg an iz ata par tn ere. I përmenda të gji tha 
këto për të tr eg uar se k om is i oni për të vërtetën është vetëm 
një nga o ps i onet . Në d isa r aste ato janë o ps i oni i d uhur e në 
d isa  tj era nuk janë, por asnjëra nga këto o ps i one nuk do të 
d uhej që të përjashtonte ndonjërën  nga m od elet e mund-
shme  të o rg an eve për të zhvi ll uar m od ele për zhvi ll imin 
e h et im eve dhe vërtetimin e fa kt eve. Dhe në fund të them 
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vetëm që rol kyç në zhvi ll imin e h et im eve dhe vërtetimin e 
fa kt eve kanë gjyk atat. I përmenda këto përkundër asaj se sa 
të qa rta mund ti k eni ato. 

Dhe t ani të fl asim për k om is i onet për të vërtetën. 
K om is i onet për të vërtetën p ar aq esin m ek an izma i c ili 
s ipas me nd imit tim është i li dhur me drejtësinë tra nz ic i-
on ale me të gji tha lëmitë me të c ilat me rret  siç janë ba ll-
af aq imi me të kaluarën me sht etet në tra nz icion. Ky r ajon 
është i veçantë për shumë arsye. Z ak onisht k om is i onet 
për të vërtetën th em el ohen pas përfundimit të ko nfli ktit 
apo pas përfundimit të r egj imit aut or itar dhe në fi llim të 
periudhës së tra nz ic i onit. Këtu janë d uke u zhvi ll uar d isa 
tra nz ic i one në të njëjtën kohë, tra nz ic i oni, tra nz ic i oni 
post-ko nfli ktit, tra nz ic i oni për su ndim të demokracisë dhe 
k al imi prej ekonomisë s oc i al iste në ek on omi të tr egut. Të 
gji tha këto zhvi ll ohen njëkohësisht, kështu që k om is i onet 
për të vërtetën në s ec ilin rast dhe në rre th ana të këtilla 
përbëjnë o rg ane të c ilat luajnë rol të ca kt uar në m ome ntin 
e tra nz ic i onit dhe përbëjnë një urë lidhëse në mes të asaj 
se çfarë ka ngjarë dhe çfarë është da shur të ndo dhte, dhe 
këtë rol pikërisht e synojnë e dhe vet k om is i onet. D eri t ani 
janë th em el uar rreth 30 k om is i one për të vërtetën dhe siç 
ju thashë gjatë ligjërimit tim të pa sd ites  unë do ti shtjel-
lojë d isa m od ele të k om is i on eve për të vërtetën. Ato kanë 
p asur e dhe emra të ndryshëm. E di që për d isa prej jush vet 
emërtimi K om is i oni për të vërtetën ju fr ustron dhe mund 
të tingëllojë shumë a rr oga nte. Dhe vërtet nëse një K om ision 
për të vërtetën është th em el uar për të vërtetuar të vërtetën 
si n ocion për një të vërtetë të ve tme të mundshme atëherë e 
vërteta e plotë ka dështuar.  K om is i onet për të vërtetën janë 
th em el uar për ti ndi hm uar k om is i onet për të vërtetën. D isa 
m adje nuk mbajnë fjalën ’e vërtetën. P.sh Në Guatemalë  ky 
k om ision q uhet K om is i oni për Ndriçimin e së Kaluarës. 
Janë përdorur emërtime të ndryshme, p.sh k om is i oni për 
të vërtetën dhe drejtësi, k om is i oni për pa jtim etj. Pra ka 
p atur emërtime të ndryshme. Sot funksionojnë  dy k om is-
i one për të vërtetën në L ib eri dhe Ek u ador. Dy k om is i one 
tj era janë në th em elim, një në ve ndin tim, mund të d uket 
e çuditshme që vie nga K an ada. K an ada më 1 qe rshor do 
të themelojë K om is i onin për të vërtetën dhe pa jt imin, i c ili 
do të me rret me kr imet dhe di skr im in imet e trashëguara 
me d ek ada ndaj vendorëve të lashtë. Nuk do të nd alem në 
d et aje këtu. Vetëm de sha që t’u them që ekzistojnë numër 
i madh i k om is i on eve. E dhe në K eni d uhet të th em el ohet 
K om is i oni për të vërtetën.         

Pra çfarë është k om is i oni për të vërtetën? Për me nd imin 
tim, k om is i oni për të vërtetën ka 10 k ara kt er ist ika th em
el ore, të c ilat shpjegojnë në v ija të tra sha sq arojnë çfarë 
janë k om is i onet për të vërtetën. Ekzistojnë pikëpamje të 
ndryshme mbi atë se çfarë janë k om is i onet për të vërtetën  

por këto dhjetë k ara kt er ist ika që do ti sq arojë i j apin një 
d ef in icion k om is i onit për të vërtetën.  

K ara kt er ist ika e parë,  që dua të theksojë posa-•	
çërisht në këtë grup është që k om is i oni për të vërtetën 
është në thelb një k om ision h et ues. Nuk bëhet fjalë për 
k om is i one të c ilat synojnë të shërojnë botën dhe as o rgan 
që do ti bashkojë vi kt imat dhe krim-bërësit, dhe as o rgan 
për ndërmjetësim. Në esencë, s ipas emërtimit që ka fj ala 
është për një o rgan h et imor. Kësisoj e dhe d uhet të jetë 
dhe ju d uhet të mb ani ne mend e dhe pas gji th ave që do 
të dëgjoni këto dy d ite. Do të thotë k om is i onet për të 
vërtetën janë k om is i one h et u ese dhe kjo është k ara kt er-
ist ika e tyre fi ll est are. 

K•	  ara kt er ist ika tjetër është që ato p ar aq esin o rg
ane të th em el u ara apo të aut or iz u ara.  Do të mu nd-
ohem të ju sq aroj këtë me një she mbull. Le të ma rrim 
për she mbull qe ndrën h ulu mt u ese-d ok ume nt u ese. Kjo 
organizatë p ar aqet o rg anin i c ili ka bërë më së shu mti 
punë për vërtetimin e fa kt eve për atë çfarë u ka ndodh 
vi kt im ave por kurrë nuk do të jetë një k om ision për të 
vërtetën. K om is i oni për të vërtetën është o rgan zyrt arisht 
i th em el uar i c ili d eri në një masë e f ina ncon dhe e zyrt-
ar izon vet sht eti.  

K ara kt er ist ika e tretë për k•	  om is i onin, e c ila shpresh 
e dhe shka kton ko nf uzion, pra ndaj do të mu nd ohem ta 
sq arojë sa më mirë. Jo vetëm që k om is i oni është o rgan 
h et ues, i th em el uar zyrt arisht por është e dhe o rgan i c ili 
fun ks i onon me një shkallë të ca kt uar të autonomisë dhe 
pavarësisë nga th em el u esi i vet. S up ozoj qe kjo shka kton 
h uti te shumë prej jush dhe mund të p ara shtr oni pyetjen 
’’Nëse është fj ala për një o rgan të th em el uar nga sht eti 
si mu ndet pra që të jetë aut on ome dhe e p av arur?“ Në 
anën tjetër e dhe gjykatësin e emëron sht eti dhe ai fun-
ks i onin e tij e kryen në mënyrë të p av arur. Në gjuhën 
a ngl eze e kz iston te rmi gjatësia e kr ahut (aut on omia) 
Me fjalë tj era q ev eria mu ndet që të themelojë një o rgan 
i c ili ka aut on omi në v eprim ka rshi q ev erisë. N iv eli i 
autonomisë dhe pavarësisë është i ndryshueshëm. D isa 
o rg ane gëzojnë pavarësi më të ma dhe por k om is i oni për 
të vërtetën është me nd uar si o rgan i c ili i c ili p os edon 
n ivel të ca kt uar të pavarësisë dhe autonomisë gjë që 
p ar aqet një aspekt të rëndësishëm. P.sh nëse M in istri e 
Drejtësisë in icion një h etim për d isa kr ime të kryera dhe 
i ndërmerr m asat e d uh ura, ky mund të jetë një h etim 
i rëndësishëm por nuk është k om ision për të vërtetën. 
K om is i oni për të vërtetën është i p av arur nga th em el u esi 
i tij. Ai përbën një o rgan të p av arur zyrtar. Sa më shumë 
pavarësi të ketë aq më mirë.

K ara•	  kt er ist ika e katërt e K om is i onit për të vërtetën 
është që ai është një o rgan i përkohshëm. Kështu që 
k om is i oni për të dre jtat e nj er iut për she mbull mund 
të kryejë një punë të rëndësishme  në një vend të ca kt-
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uar por ai është një o rgan i përhershëm kështu që nuk 
mund të jetë një k om ision për të vërtetën. . Ajo mund 
të hulumtojë fa kte të njëjta si e dhe k om is i oni për të 
vërtetën por sërish kjo nuk e bën të jetë k om ision për të 
vërtetën. K om is i oni për të vërtetën është i përkohshëm i 
th em el uar për një periudhë të ca kt uar k oh ore pas së cilës 
pu shon së fun ks i on ari. 

K ara kt•	  er ist ika e pestë e K om is i onit është gji tha-
shtu e li dhur me f ok usin e tij të përkohshëm. K om is i oni 
për të vërtetën nuk me rret me kryesitë e kr im eve, por me 
ato kr ime që ndo dhin ne një kohë të ca kt uar në të kalu-
arën dhe që i ndihmojnë së a rdhmes. E dhe pse e ardhmja 
li dhet me ngja rje nga e k al u ara, k om is i oni nuk me rret me 
to. Kështu për she mbull nëse ka ngjarë një masakër një 
j ave pas fo rm imit të k om is i onit, k om is i oni nuk me rret 
me të, me të me rren h et u esia e policisë, gjyqës ori apo 
o rg ane të tj era dhe jo k om is i oni për të vërtetën. K om is i-
oni për të vërtetën ka ma ndat të ca kt uar dhe me rret me 
të kaluarën.  

Me c•	  ilat ngja rje nga e k al u ara me rret ajo? Dhe 
kështu vijmë d eri tek k ara kt er ist ika e gjashtë për k om-
is i onin për të vërtetën. Objekt i h et im eve të k om is i onit 
për të vërtetën nuk është s ec ila gjë e k eqe që ka ngjarë 
në të kaluarën, dhe jo s ec ili di skr im inim që ka mund të 
ngjajë. K om is i oni për të vërtetën ka objekt të k uf iz uar të 
h et imit. Ato hetojnë v epra që mund të k u al if ik ohen si 
si v epra të rënda p en ale në një periudhë të ca kt uar. Kjo 
nuk do të thotë që v eprat tj era ana shk al ohen. Në ku ptim 
të ca kt uar, përjashtimi i gr up eve s oc i ale, i c ili zgjatë me 
d ek ada mund të p ar aqes një krim të tmerrshëm, por 
k om is i oni në praktikë për shkak të k uf iz im eve e dhe k oh-
ore e dhe k adr ov ike me rren vetëm me a ktet më të rënda 
të dhunës. Dhe kjo është e dhe një gjë që d uhet të k emi 
p arasysh, k om is i oni për të vërtetën gji tha shtu..

Kjo është k ara kt er•	  ist ika e shtatë. K om is i oni f ok us-
ohen në mënyrë të veçantë tek vi kt imat. K om is i oni për 
të vërtetën i nt er es ohet e dhe për dëshmitarët, kryesitë 
e v epr ave, m adje në d isa r aste tregojnë i nt er esim e dhe 
për pe rs onat që kanë tr eg ime p oz it ive, për she mbull 
pe rs onat që i kalojnë kufijtë e tnik dhe përmbushin një të 
mirë për fq iun e tyre etj. Në përgjithësi k om is i onet për të 
vërtetën f ok us ohen në përvojën e vi kt im ave  dhe të f am-
ilj eve të tyre por që r e al it eti di kton e dhe gjëra të tj era. 
E dhe pse d uhet të j emi të vetëdijshëm që k om is i oni 
rrallë herë realizojnë ndonjë bashkëpunim me kryesitë e 
kr im eve. Nuk do të i shte r e ale që të pr esim që kryesit e 
v epr ave të rënda të d alin dhe të fl asin mbi atë çfarë kanë 
bërë. E dhe pse gjithmonë do të ndodhë të dalë d ikush 
dhe të bëj një gjë të tillë, por këtë e bëjnë z ak onisht n 
mënyrë të fshehtë dhe të mb ul uar ku k om is i oni mund të 
marrë mjaft i nfo rm ac i one por p una është se k om is i oni 
f ok us ohet në vi kt ima, b azon punën e vet te vi kt imat.  

K ara kt er•	  ist ika e tetë e k om is i onit për të vërtetën 
është që k om is i oni nuk f ok us ohet në një ngja rje të ve tme. 
Më herët so lla she mbu llin e K om is i onit për Srebrenicën. 
K om is i oni për Srebrenicën ka qenë i f ok us uar  gjatë atyre 
javëve në Srebrenicë dhe jo në kr imet tj era që kanë ngjarë 
le tëë th emi në v itin 1992 apo 1995. Do të thotë është f ok-
us uar në ngja rje të ca kt u ara. K om is i oni për të vërtetën, 
përkundrazi, me rret me ato kr ime që kanë shënuar një 
periudhë më të gjatë k oh ore e c ila përputhet me kohën 
kur janë kryer kr imet më të rënda. Por d uhet gji tha shtu 
të përmendim që ato nuk kth ehen tre sh ekuj pas, m adje 
jo as 50 v ite në të kaluarën. Por natyrisht ekzistojnë k om-
is i one të ca kt u ara që obje kti i st ud im eve të tyre mb ulon 
periudhën 44-45 v ite le të th emi d eri në pavarësi,  v itet 
nga 1950-ta , 60-ta  e d eri më sot. Do të thotë k om is i oni 
h eton ngja rjet e një të k al u are të afërt, që kanë ngjarë në 
një të k al uar r el at ivisht të afërt. 

Dy k ara kt er ist ikat e fu ndit të k om is i •	 onit për të 
vërtetën – kërkoj f alje nuk kam ndërmend të jem shumë 
p edant por ama do të d oja të sq ar oja se çfarë në mendojë 
dhe çfarë nuk mendojë kur flas për k om is i onin për të 
vërtetën. Kështu dy k ara kt er ist ikat e fu ndit, b az ohen në 
atë që k om is i onet th em el ohen në te rr it orin kur janë 
kryer kr imet. P.sh jo si MKTJ, nuk me ndoj ta kritikojë 
por vetëm të përmend që nuk është fj ala për ndonjë 
o rgan të th em el uar jashtë por bre nda. Është fj ala për 
një o rgan të b az uar dhe të f ok us uar në te rr it orin ku janë 
kryer kr imet. Dhe të sq arojë e dhe një gjë që k om is i oni 
nuk është o rgan nga jashtë por o rgan i c ili  ek skl uz ivisht 
por jo e dhe obl ig at ivisht f ok us ohet në te rr itor ku janë 
kryer kr imet si r asti kz këtu. Por p.sh , një she mbull i 
nj ohur për ju , në Afrikën J ug ore nuk janë h et uar vetëm 
kr imet në te rr it orin e Afrikës J ug ore por e dhe ato kr ime 
që p ar aq iten ti kenë kryer sht eti apo apart’h e idi e dhe 
jashtë k uf irit, apo r aj onit në sht ete tj era. E dhe një she-
mbull tjetër tua sjellë:: K om is i oni për të vërtetën në Çili 
ka h et uar e dhe r olin e SHBA-ve në kohën e pu sht etit 
të Pinoshesë. Por këto o rg ane kanë p asur për f okus të 
me rren me çështje të brendshme. Është fj ala për o rg ane 
që dëshirojnë të nxje rrin mësime nga bre nda. Dhe kështu 
e dhe d uhet të jenë. Dhe nëse ndonjëherë fillojnë punën 
k om is i onet për të vërtetën dhe h eton  vetëm g ab imet e 
të tjerëve atëherë se pse atëherë nuk do të i shte k om ision. 
E dhe gjëra të tj era s ig urisht që janë me rëndësi por më e 
rëndësishmja është që ato d uhet të shqyrtojnë atë  që ka 
ngjarë nga bre nda. 

K •	 ara kt er ist ika e fu ndit për të vërtetën është që ato 
p ar aq esin k om is i one h et u ese. Dhe nuk e ma rrin r olin 
e gjykatës. Ato janë o rg ane jashtëgjyqës ore. Ato mund 
ti posedojnë d isa ko mp ete nca në h etim por janë si të 
ti lla jo-gjyqës ore. Dhe siç e përmenda k om is i oni për të 
vërtetën ka ma ndat që në fund të e kz ist imit të tyre jo 
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nxj errë ko nkl uz i one l igj ore por që të nxj errë ko nkl
uz i one mbi fa ktet mbi atë se çfarë ka ngjarë dhe në 
bazë të tyre të japë r ek oma nd imet e v eta për p ara nd-
al imin e kr im eve të ti lla në të a rdhmen. 
Pra ky është me nd imi im mbi atë s esi janë të d ef in uar 

k om is i onet për të vërtetën. Dhe këto b aza bien ndeshë me 
të gji tha o rg anet tj era që ne i nj ohim. 

Pse d uhet të formojnë një k om ision për të vërtetën? 
Ekzistojnë arsye të ndryshme për këtë. Së p ari që në mënyrë 
k u al it at ive dhe k ua nt it at ive të ko ntr ib u ohet në zb ul imin 
e së vërtetës. K om is i oni d uhet që në masë të ko ns id er ue-
shme të kontribuojë për zb ul imin e të vërtetës. Dhe këtë 
ko ntr ibut k om is i oni mund ta bëj në shumë mënyra, dhe 
siç thashë e kz iston d ime ns i oni k ua nt it aiv dhe k u al it ativ. 
Kështu një k om ision i c ili nuk zb ulon të dhëna për kr imet 
e luftës apo për shk eljet e të dre jt ave të nj er iut  është për tu 
dështuar p ava rsisht sa i suksesshëm mund të jetë në fu sha 
tj era. Dhe nëse nuk ka të r eja të zb ul u ara atëherë të gji tha 
në tërësi do të dështojnë. Dhe këtu shpesh përmenden fjalët 
e bashkështetasit tim Majkël I gn acio i c ili thotë që k om is i-
onet mund të ngushtojnë rre thin e gënjeshtrave të l ej u ara. 
Me fjalë tj era, nëse k om is i oni kryen punën si d uhet që të 
mos lejojë më që në op inion p ublik të d alin gënjeshtra mbi 
gjëra apo e dhe nëse janë p ar aq itur në p ublik atëherë që ato 
të mos përsëriten dhe që të humb besueshmëria tek to. 

Dhe do ju sjellë sërish d isa r aste, p.sh në Afrikën J ug ore 
apo në Çili , askush më s’mund të thotë që njerëzit nuk janë 
gj ua jtur të dr og uar nga helikopterët në oq ean. Kjo më nuk 
mund të m oh ohet, k om is i oni për të vërtetën nuk i ka zb ul-
uar të gji tha por së p aku ky fakt tanimë nuk mund të m oh-
ohet. Ngjashëm ka ngarë e dhe në Afrikën J ug ore, Njerëzit 
thonë që pavarësisht nga d obia e r apo rt eve të k om is i onit, 
ajo çfarë është me rëndësi është që r apo rti për herë të parë 
përshkruan tme rret e apart’h e idit dhe t ani nuk mund të 
gje ndet ndonjë pe rson dhe të pohojë që apart’h e idi nuk ka 
qenë r egjim i tmerrshëm apo që ska qenë e dhe aq i keq. Dhe 
pas dy apo tri v it eve të dëgjimit të fa kt eve nga r apo rti është 
tanimë e p amu ndur të p oh ohet diçka e tillë. Për k om is i onin 
mund të th uhen shumë e shumë gjëra tj era por ky është 
njëri prej vështrimeve. K om is i onet për të vërtetën janë 
th em el uar për të dhënë ko ntr ibut jo vetëm për të vërtetën 
por e dhe për  drejtësinë/gjyqës orin. K om is i oni i parë në 
Argjentinë është th em el uar me qëllim të a rr itjes së drejtë-
sisë. Dhe ka përbërë bazën për hyrje/pikënisje në ndj ekje 
p en ale. Q ev eria as ok ohe ka me nd uar që kjo nuk mund të 
bëhet për shak të n umrit të madh që kërkohet që gjyqës ori 
ti procedojë në një periudhë të shkurtër. Kanë da shur që 
krim-bërësit ti dënojnë por kanë th em el uar një k om ision 
për  i c ili nuk është emërtuar si k om ision për të vërtetën, 
por si K om is i oni për N ac i onal për Pe rs ona të P agj etur i c ili 
ka p atur 7000 d osje dhe r aste- dhe këto d osje p astaj ia ka 

dorëzuar gjykatës që ato të ndërmarrin v epr ime gjë që e dhe 
e kanë bërë në shumicën e ra st eve.

K om is i onet për të vërtetën janë me nd uar që të kon-
tribuojnë ndo shta jo menjëherë por në një afat më të gjatë, 
gjyk at ave p en ale. Kjo detyrë e k om is i onit r e al iz ohet përmes 
h et imit të ra st eve, o rg an iz imit të d osj eve dhe dorëzimit të 
tyre në gjyk ata. Do të thotë këto janë mënyrat s esi K om-
is i onet mund të ndihmojnë në shumë r aste. Shpesh k om-
is i onet th em el ohen si hap në dre jtim të r ip ar imit/ko mpe-
ns imit të vi kt im ave apo b is ed ave që ato i zhvillojnë me 
vi kt imat i pyesin ata çka kërkojnë nga k om is i oni që të bëj 
dhe ato i përmendin r ip ar imet/ko mpe ns imet. Si kërkesa 
th em el ore. Shumë shpesh këto k om is i one formojnë një 
kornizë r ek oma nd imesh  për q ev eritë për v epr imet që 
d uhet ndërmarrë në ra stet e dhënies së ko mpe ns im eve he 
shpesh këto r ek oma nd ime m ir at ohen. R ip ar imi d uhet ta 
dimë nuk do të thotë gjithmonë dhënia e ko mpe ns im eve 
por e dhe të kërkohet f alje, ndërtimi i përmendoreve, qe ndr-
ave m em or i ale, kth imi i të dre jt ave dhe l ir ive, pr ogr amet 
r eh ab il it u ese për vi kt ima dhe f am iljet e tyre.  

Pa jt imi e dimë që p ar aqet një prej qëll im eve për shumë 
k om is i one për të vërtetën. Por më pak se gjysma e tyre, 
them më pak se gjysma e tyre kanë p ara shtr uar pa jt imin si 
objektivë. Nga K om is i oni për të vërtetën dhe pa jt imin në 
Afrikën J ug ore shumë k om is i one tj era të th em el u ara kanë 
sht uar e dhe këtë fjalë. Unë e di që në këtë r ajon është e 
rr ezikshme të përdoret ajo fjalë por unë dua të sq arojë pse 
f utet e dhe kjo fjalë dhe pse d isa k om is i one nganjëherë e 
vënë për objektivë. Pa jt imi bëhet objektivë për K om is i onin 
se pse përveç vërtetimit të së vërtetës ato sh ihen të jenë më 
shumë s esa një o rgan e mp irik dhe l igjor por në fakt pe rce-
pt ohen dhe janë o rg ane që gj en eron një pr oces të ri sho-
qëror, pr oces të r efle kt imit sho qëror nganjëherë e dhe ngr-
itje të vetëdijes dhe katarzë. Dhe pa jt imi si term që e për-
dorin shumë k om is i one për të vërtetën këtë synojnë, do të 
thotë kanë idenë që të ri kth ehet b es imi i qyt et arit, të rr itet 
s ol id ar it eti mes gr up eve ku një grup p ohon „ne k emi qenë 
vi kt imat më të mëdha“. K om is i oni për të vërtetën d uke bërë 
punën e vet siç d uhet sje llin d eri tek pa jt imi në këtë ku ptim, 
dhe jo që kr im in eli dhe vi kt imat t ani të shf aqen si njerëz 
që pë rq af ohen në t el ev izion, por në një ku ptim tjetër , në 
ku ptim të kr ij imit të një pr oc esi sho qëror, ko ntr ib uti  ndaj 
një pr oc esi të tillë sho qëror i c ili ka për detyrë që të tejkalojë 
nda rjet sho qër ore dhe mo sb es imin e kz ist ues në sho qëri. 
Pra k om is i onet për të vërtetën mundën por nuk obl ig ohen 
, por në të shumtën e herëve ku ato j apin një ko ntr ibut të 
tillë nuk vjen d eri tek pa jt imi por kjo përbën një pjesë të një 
pr oc esi nëse p una kryhet si d uhet.  Përfundimisht, k om is-
i onet për të vërtetën mu nden, dhe kjo mendojë unë është 
arsyeja që k om is i onet h apin d eb atet p ubl ike dhe ndërlidhen 
me këtë çështjen e fu ndit. Pra d uhet të nis d eb ati i c ili është  
t ejet i ndjeshëm për d inj it etin njerëzor që është hu mbur, 
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dhe fj al ime dhe d eb ate të ca kt u ara do të bëjnë ndrysh ime 
nga natyra. Sërish k om is i onet për të vërtetën nuk e arrijnë 
gjithmonë këtë, dhe as ata që organizojnë dëgjimin e vi kt-
im ave. Me ndoj që d uhet të the ks ohet që në d isa ve nde 
dhe në ve nde të ca kt u ara ku njerëzit pr esin me javë dhe 
me m uaj që të dëshmojnë për kr imet e tm err shme dhe 
tragjeditë që u kanë g od itur, me kohë ndryshon natyra dhe 
cilësia e d eb at eve p ubl ike, d ikund tjetër mund të tjetë e dhe 
t abu b is eda për gjëra  të tj era  dhe d iku tjetër nuk mund 
të fl asim d isa të gjëra për të kaluarën  dhe nuk mund të 
fajësojmë palë të ca kt u ara. K om is i oni për të vërtetën i c ili 
bën punën mirë mund të ndihmojë në te jk al imin e t ab uve 
të ndryshme sho qër ore. Dhe këto janë d isa prej d ob ive 
p ote nc i ale: Dhe natyrisht çdo gjë v aret nga ajo se sa mirë e 
kryejnë detyrën e vet.  

Në rr egull, Vetëm e dhe 10 m in uta dhe do të ke qpë rdor 
pozitën t ime të p an el istit. A pa jt oh eni apo j eni lo dhur a 
dëshironi që të vazhdojë? Mirë vetëm de sha.. D eri t ani kam 
dhënë shumë i nfo rm ata dhe do të më bënte  mirë një pauzë 
por p ara kësaj do të d oja të bëjmë një u shtrim. Le të th emi 
p.sh  „të paramendojmë që ndonjë sho qëri dëshiron që të 
themelojë k om is i onin për të vërtetën apo ndonjë o rgan të 
ngjashëm me  k om is i onin e së vërtetës “. Kur them dëshi-
ron të themelojë nuk e kam fjalën për k om is i onin që mban 
emrin k om is i oni i së vërtetës por o rg ani që do të kryejë 
detyrat e k om is i onit për të vërtetën. 

Çfarë d uhet të kenë p arasysh sho qëria c iv ile, akterët 
politikë apo ata ndërkombëtar?Si o rg an iz ohet një o rgan i 
tillë? Id eja e parë pra del që të me nd ohet një k om ision për 
të vërtetën apo ngjashëm me të – atëherë kush e f ina ncon 
atë? Ka m od ele të ndryshme. Ekzistojnë m od ele që b az ohen 
në pu sht etin n ac i onal, d isa i themelojnë ato së ba shku me 
q ev eritë n ac i on ale dhe ndërkombëtare, m adje ka m od ele 
që një k om ision është th em el uar me marrëveshje të p aqes, 
anëtarët e të c ilit k om ision i kanë emëruar Ko mbet e Ba shk-
u ara. Dhe siç e thashë d uhet të ketë një n ivel të ca kt uar 
ko mp ete ncash  n ac i on ale se pse në të kundërtën nuk bëhet 
fjalë më për k om is i onin për të vërtetën. D uhet të them që 
që është një gjë tjetër të përmendet q ev eria dhe një gjë 
tjetër e kz ek ut ivi, l egj isl at ivi apo ko mb in imi i këtyre dyj ave 
– prej të c il ave v aret ma nd ati i k om is i onit për të vërtetën. – 
në rast se dëshironi që të dërgoni ft esa nga gjyk ata, b ast isje 
apo a rr est ime. Nga ana tjetër d ega e e kz ek ut ivit  ka aut or-
it etin më të lartë m oral në kohë të ca kt uar dhe për kr ed ib-
il it etin dhe dhe l egj it im it etin e o rg anit ndo shta është më 
mirë të th em el ohet nga ndonjë e kz ek utiv. Ekzistojnë shumë 
mundësi por në fakt rre th anat janë shumë të rëndësishme. 
Së dyti, ... në rr egull kjo ka rëndësi me atë çfarë thashë 
më sipër , kush jep d ekr etin kush formëson ma nd atin etj. 
Ndërsa është plotësisht çështje tjetër se kush janë anëtarët 
e k om is i onit. Nganjëherë ve nd imi se kush do të jetë në 
përbërje të k om is i onit me rret p osa të m ir at ohet l igji për 

k om is i onin për të vërtetën. Ky është një m odel që ne nuk e 
rekomandojmë sot dhe se mësimi i nxj errë nga përvoja të 
ndryshme është që anëtarët e k om is i onit të emërohen nga 
një këshillë i p av arur  i c ili i m err n om in imet nga op in i oni 
p ublik , që i vlerëson ka nd id at urat, i nte rv iston kandidatët 
dhe jep r ek oma nd imet për pu sht etin politikë që veprojnë 
s ipas atyre r ek oma nd im eve. Këto në esencë ndikojnë në 
rr itjen e kr ed ib il it etit të anëtarëve të k om is i onit dhe nëse ka 
diçka që nd ikon më së shu mti në kr ed ib il it etin e k om is i onit 
janë përbërja e vet k om is i onit. Nuk g uxojmë të anashka-
lojmë këtë fa ktor kyç të pr oc esit. 

Dhe t ani për ku shtet e zgje dhjes së tyre. C ilat janë 
kr it eret që d uhet plotësuar? K om is i oni për të vërtetën e 
përbëjnë pe rs ona që përmbushin kr it ere të ca kt u ara. Për 
she mbull anëtar në k om ision nuk mund të jetë një kryes i 
kr im eve,  le të th emi që ka kryer dh un ime. Kjo d ihet. Por në 
d isa r aste q ev eritë emërojnë pe rs ona që nuk i përmbushin 
kr it eret e d inj it etin njerëzor dhe as el eme ntet th em el ore të 
i nt egr it etit njerëzor. Pra ndaj them unë, d uhet të ketë një 
prag aty. Dhe natyrisht meqë k emi të bëjmë me o rgan të 
p av arur ai o rgan nuk mund të jetë i përbërë nga anëtarë 
të pa rt ive p ol it ike. Kjo nuk i ndi hmon autonomisë së një 
k om is i oni, por do ta shkatërronte atë. Kështu që anëtarë 
të K om is i onit d uhet të jenë individët  dhe jo partitë p ol it-
ike, por pe rs on al it ete të nj oh ura nga k om un it eti. Ata nuk 
d uhet patjetër që të jenë h eronj, por që të jenë qytetarë të 
ndershëm. Por as ky kr iter nuk është i mjaftueshëm dhe 
d uhet të ketë të përmbushura një sërë kr it eresh të tj era. 
Se pse nuk është fj ala vetëm për pe rs ona të dinjitetshëm 
por d uhet me nd uar e dhe përkatësitë e tn ike, r ac ore, f et are, 
n iv elin e k u al if ik imit të pjesëtarëve të k om is i onit. Ndo shta 
ju d uhet një pe rson i d uhur me punë me vi kt ima. Dhe nuk 
është e n evo jshme që të gjithë anëtarët e k om is i onit të 
kenë n iv ele të njëjta të ekspertizës. Ju d uhet j ur isti, d ikush 
me përvojë në m edia etj. Por më e rëndësishmja është që 
të k emi p arasysh që d uhet të ketë kr it ere të ve nd os ura që 
d uhet të r espe kt ohen. 

Në rr egull, dhe çfarë sa i përket kohëzgjatjes së k om-
is i onit? Ju thashë më herët që k om is i onet për të vërtetën 
janë o rg ane të përkohshme. Kanë e kz ist uar k om is i one që 
kanë p un uar e dhe nëntë v ite e më gjatë . Por unë nuk e 
r ek oma ndoj. D isa k om is i one tj era kanë fun ks i on uar e dhe 
për gjashtë m uaj. As këtë nuk e rekomandojë. Se pse e dhe 
k om is i oni i c ili stërgjatë punën e vetë nuk mund të mbajë 
gjithmonë në n ivel vëmendjen e op in i onit p ublik, se pse 
e dhe kjo është me rëndësi, dhe nuk mund të ushtrojë nd ik-
imin e vet gjithmonë njësoj. Në anën tjetër sa dëgjime, 
h et ime mund të o rg an iz ohen për gjashtë m uaj nëse p ara 
v etes k eni më shumë se 80.000 r aste? Jo shumë. Pra marrë 
në përgjithësi, për të gj etur ndonjë balancë, sh um ica e q ev-
er ive sot mu nd ohet që të gjejë një baraspeshë mes një vit e 
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gjysmë dhe tri v ite m es at arisht, d uke marrë p arasysh e dhe 
ra stet më ek str eme. 

Çfarë li dhur me … më l ej oni të kth ehem e dhe njëherë 
në aspe kte tj era dhe p astaj do të nd alem. Nesër do të fl asim 
për dëgjimet p ubl ike dhe nuk dua që t ani të flas për to, 
por dua të them që dëgjimet p ubl ike nuk janë gjithmonë 
pjesë obl ig at ive e k om is i onit për të vërtetën. Kanë e kz ist-
uar shumë k om is i one për të vërtetën që nuk kanë mba jtur 
dëgjime p ubl ike , por nëse ve nd oset që ato të mb ahen 
atëherë ato d uhet të jenë në ma nd atin e k om is i onit. Kjo 
është një gjë. 

Çështje e emërtimit të individëve, dhënia e emr ave të 
kryesve të kr im eve si përgjegjës për kr ime në ku shte ku 
ka shkallë të lartë të mos dënimit, e d eri tek spr ova që në 
k om ision të th uhet që ’zotëriu x ka bërë këtë’ dhe kjo të 
f utet në r aport. Kjo është gjë në rr egull, por nëse k om is i oni 
ka këtë ma ndat atëherë d uhet të respektojë pr oc ed ura dhe 
no rma të ca kt u ara të c ilat mundësojnë që pe rs oni në fjalë të 
mb ahet në d ij eni dhe të jetë në gje ndje që të mbr ohet apo 
të argumentojë të kundërtën. Kjo pikë është shumë e rëndë-
sishme. Ju mund të th u ani që  „këta njerëz do të emërtojnë 
vetëm të këqijtë dhe ne i dimë se kush janë ata, dhe për 
çfarë janë përgjegjës.“ Mund të ju them që k om is i onet kanë 
p atur mundësi e dhe të emërojnë individë që kanë gëzuar të 
drejtën të përgjigjen atyre individëve, p astaj në fund kanë 
h equr dorë nga këto pl ane se pse ose e kanë parë që nuk 
kanë rast të fortë siç mund të ketë me nd uar.  Pra e dhe një 
gjë që d uhet të k emi p arasysh. Dhe më l ej oni që të të shtjel-
lojmë e dhe një temë, nuk është e nga rk uar por për fi llim të 
them diçka për obl ig imet që d uhet ti ndërmarrë q ev eria në 
fund të këtij pr oc esi Është dhënë r apo rti përfundimtar. Në 
d isa r aste p ubl ik ohet r apo rti në d isa jo. Por do të d uhej që 
të p ubl ik ohej në të gji tha ra stet. Ky është një obl igim për 
q ev erinë sa i përket r ek oma nd im eve që përmban. Më e 
ke qja që mund të ngjajë është që të k al ohet nëpër tërë këtë 
pr oces dhe që në fund  vi kt imat dhe familjarët e vi kt im ave 
të sh ohin që ato r ek oma nd ime nuk po përfillen, dhe kjo do 
të p ar aq iste një formë tjetër s eko nd are të di skr im in imit ku 
shpr esat janë rr itur gjatë tërë kohës dhe z ak onisht ekzis-
tojnë dy ek str eme.Në d isa r aste mund të th uash që ekzis-
tojnë rr ez iqe që ky pr oces të shëndrohet në një pr oces j od-
em okr atik. Në d isa r aste mund të th oni që q ev eritë ’ kanë 
marrë r apo rtin, kanë th em el uar o rg anin dhe është da shur 
të implementojnë r ek oma nd imet ’ Por fa tke qësisht, e kz-
iston mundësia që të shëndrohet në pr oces j od em okr atik 
meqë nuk janë anëtarët e k om is i onit ata të cilëve u j epen 
r ek oma nd imet, të c ilat janë ide jo të m ira p.sh që nuk i ka 
pr an uar as op in i oni p ublik, për she mbull mund të d alin me 
pr op oz ime për r efo rma j ur id ike dhe ata as që janë ligjvënës, 
dhe kështu parashtrojnë obl ig ime për q ev erinë dhe këto 
nuk sh ihen të jenë b az u ara në p ar ime d em okr at ike

Ek str emi tjetër është që k om is i oni për të vërtetën 

ka ma ndat të mos thotë asgjë, dhe q ev eria e inj oron apo 
zb aton vetëm ato r ek oma nd ime që i shkojnë për sht ati. 
Natyrisht ky nuk është një sk enar i dëshirueshëm. Në vend 
të kësaj d uhet të gje ndet një q asje që të obl ig ohet sht eti të 
shqyrtojë r ek oma nd imet dhe që kohë pas k ohe të dal me 
r apo rte në sho qëri mbi atë se si po zb at ohen ato r ek oma nd-
ime, apo pse nuk po zb at ohen,  e dhe që të j apin af atin kur 
do ti zbatojnë ato, apo nëse thonë “ do ta bëjmë më vonë“ 
të j apin af atin kur dhe si do ti plotësojnë ato. As kjo gjë nuk 
është e përkryer, ak oma ka hapësirë për shumë lëshime 
dhe shpresh në fund të punës së k om is i onit th em el ohet një 
o rgan që ka për detyrë të kryejë m on it or imin për zb at imin 
e r ek oma nd im eve nga ana e q ev erisë. Kaq.

*
 A e kz iston ndonjë she mbull i k om is i onit për të vërtetën 

e c ila mb ulon shumë sht ete se pse ne po mendojmë të 
themelojmë një në te rr it oret e ish Jugosllavisë?] Ka dy pjesë 
të përgjigjes këtu. Përgjigja e shkurtër do të i shte jo. Dhe 
përgjigja më e gjatë do të i shte që për një gjë të tillë nuk 
me nd ohet për herë të parë. Në fakt në T im orin Li ndor dhe 
në I nd on ezi janë th em el uar K om is i onet për të Vërtetën 
dhe Mi qësinë. Me rezervë po përmend këtë se pse  nuk 
është ndonjë m odel i mirë. Dhe d uhet të j eni të vetëdijshëm 
për këtë që të mësoni nga përvojat e tyre. Çfarë ka ngjarë 
në të vërtetë ? T im ori li ndor  ka p atur k om is i onin për të 
vërtetën që ka bërë shumë punë, dhe pak p ara përfundimit 
të ma nd atit të tij, Q ev eria e T im orit Li ndor e c ila kërkonte 
me çdo kusht një pa jtim me Indonezinë, k ol on iz at orin e 
dikurshëm ve nd osi që e kz isto nte diçka tjetër dhe që ky 
k om ision që ka e kz ist uar në T imor vetëm e kr it iko nte q ev-
erinë e Indonezisë për shkak të r olit të saj, dhe kr it ika me 
vend i shin , për të shkatërruar kështu marrëdhënien me 
T im orin Li ndor dhe Indonezinë, dhe q ev eria e T im orit 
Li ndor dhe ajo e Indonezisë kanë th em el uar –K om is i onin 
për të vërtetën dhe pa jt imin. Sho qëria c iv ile dhe posaçër-
isht këshillat për të dre jtat e nj er iut  i kanë di skr ed it uar 
këtë k om ision për shkak të asaj çfarë është bërë…. Me ndoj 
që e kz iston dr oja që të l egj it im ohen mosdënimi, në vend 
se të mos lejojë mosdënimin.  Kjo ka qenë një ndërhyrje 
d ipl om at ike për të ha rr uar të kaluarën dhe që përgjegjësia 
e Indonezisë të l ihet anash. Dhe k om is i oni për të vërtetën 
nuk e ka atë ku ptim. Por k om is i oni nuk është aty për të 
h ulu mt uar vetëm ngja rjet për v itit 1999, kur kanë ngjarë 
dh una më e ma dhe ju ku jt ohet  kur T im ori, ka d alur në r ef-
ere ndum për shtet të p av arur. Pra K om is i oni me rret vetëm 
me këtë e d eri d iku për arsye te kn ike. Ak oma me ndoj që 
ky k om ision të st ud i ohet, por vetëm për të mësuar nga ai 
pësim. Id eja për k om ision r aj onal është sfidë por është e dhe 
i nt er esa nte. Unë me ndoj që këtu për herë të parë mund të 
th em el ohet një k om ision ef ikas r aj onal. Dhe një gjë e tillë 
më së shu mti v aret nga ju, por nga ajo që kam p ar aq itur më 
herë nuk ka asgjë që në veçanti do të pe ngo nte e kz ist imin 
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e një k om is i oni të tillë në një n ivel të tillë. Gji tha shtu është 
f olur e dhe për r egj i onin Gr eat L akes në Afrikë ku ko nfli kti 
ka d alur jashtë k ufi jve të Ugandës, në R. D em okr at ike të 
Kongosë, B uru ndi, Ruandë dhe këtu janë an al iz uar ide të 
ti lla. Pra kjo do të i shte përgjigja e gjatë. Ndërsa e shku rtra 
do të i shte vetëm jo. 

Në s u aza të r olit i nv est ig ues si fun ks i onon, si p unon. 
Me ndoj se ekzistojnë një m ori pjesësh të ndryshme i nv-
est ig u ese të k om is i onit për vërtetësi- natyrisht e kz iston 
e dhe pj esa e forenzikës, dhe z ak onisht kryhen me mijëra 
e dhjetëra mijëra i nte rv istash i nd iv id u ale, pra, me rren 
dëshmi, d ekl ar ata, kryhen i nv est ig ime, p astaj jo rrallë apl ik-
ohet e dhe an al iza r apo rt ete të m ed i ave,  dhe shumë shpesh 
shqyrt ohen gjyqësia dhe a ktet gjyqës ore. Ngjashëm, dhe në 
këtë ko ntekst, mb ase është me rëndësi që të p ote nc ohet 
se e dhe atëherë kur një trup nuk e p os edon aut or iz imin 
që të thërras apo e dhe të mbledhë pr ova. E pa kta që do të 
dëshironit në këtë rast është që k om is i oni për vërtetësi të 
ketë ma ndat dhe që të gji tha aut or it etet shtetërore janë të 
obl ig u ara që të ofrojnë të dhëna nën kërcënimin me dënim 
nëse nuk veprojnë a shtu siç ju kërkohet. Pra, nëse nuk 
e k eni , këtë, atëherë nuk k eni dhe sh ume, nuk mund të 
mbështeteni në vu lln etin e mirë dhe vullnetarë. Ekzistojnë 
mënyra të ndryshme me anë të të c il ave mund t’i detyr oni 
që të shkëmbejnë i nfo rm ata të c ilat i posedojnë. Përveç 
kësaj, ekzistojnë e dhe gjëra të tj era bazë. Si she mbull, mund 
ta përmend një rast nga M ar oku. Ata kanë v iz it uar s ec ilin 
morg në vend dhe secilën varrezë dhe janë t ak uar me dre-
jt u esit e  va rr ez ave nga të cilëve ua kanë kërkuar r egj istrat. 
Në d isa r aste i shin shumë mirë të o rg an iz uar, ve nde ve nde 
r egj istrat f are nuk e kz ist onin, ndërsa dëshmitë të c ilat i 
ofr onin mbi vi kt imat i shin ato të ilat mund të të dërgonin 
d eri te l ok ac i onet në  të c ilat janë kryer m as akrat apo gjërat 
tj era. Pra e kz iston një m ori te kn ikash me anë të të c il ave 
mund të shërbeheni. Në përgjithësi do të th oja se bëhet fjalë 
për një i nv est igim mu lt id ic ipl inar.

*
Sa i përket transparencës në punë e k om is i oni, është 

mëse e qartë se k om is i oni për të vërtetën  do d uhej të i shte 
tra nsp arent në punë e tij. Këtë nuk do d uhej ta potencojmë. 
Mënyra më e mirë për ta a rr itur këtë është sho qëria c iv ile, 
e c ila, pas th em el imit të k om is i onit, i ns iston që k om is i oni 
të kryej punën për m ed iat dhe që t’i ftoj njerëzit në zyrat 
e v eta, që të vijë në pah me punën dhe mos të kth ehet në 
vetëm e dhe një l ab or ator të vockël i nv est ig ues, i c ili pr ovon 
të zgjidh nga jashtë pr obl emet sho qër ore. Ky do d uhej 
të i shte një pr oces sho qëror. K om is i onet për vërtetësi do 
d uhej të kenë pr ogr amin për k om un ikim (outr each) dhe 
d uhet të cyten që të punojnë në këtë dre jtim 

*
Dhe t ani sa i përket përmendjes së emr ave dhe p ar-

im eve bazë të një gjyk imi të drejtë. Sërish, ato p ar ime 

nuk vlejnë në këtë rast m eqe nëse ne nuk po me rr emi me 
...askush nuk do të përfundoj në burg për shkak të ve nd-
im eve të k om is i onit për të vërtetën. Individëve të ca kt uar 
mund të ju gjyk ohet në bazë të r ek oma nd im eve të c ilat do 
t’i ko mp iloj k om is i oni. Mirëpo p as oja të ll ojit “t ani do të 
shk oni në burg” nuk ka ng ase k om is i oni nuk është gjykatë. 
Kjo nënkupton se e dhe më tej d uhet të s ig ur ohen sta nda-
rde të ca kt u ara në ku pt imin pr oc ed ural, mirëpo k om is i oni 
nuk d uhet dhe as që mund të s ig uroj që të gji tha pr oc ed urat 
gjyqës ore. K om is i oni nuk e gjykon askën. Më e ke qja që 
mund të ju ndodhë është që ky k om ision t’ju përmend me 
emër dhe që më pas të nd iq eni p en alisht, mirëpo ky nuk 
është një ve ndim të c ilin e m err k om is i oni për të vërteta, 
ng ase ky k om ision bënë vetëm r ek oma nd ime. Kjo do të 
i shte përgjigja në këtë pyetje. 

*
Sa i përket vu lln etit p ol itik, mos me nd oni se në ve ndet 

tj era ku janë th em el uar k om is i onet për të vertetën ka e kz-
ist uar ndonjë vu llnet i fortë p ol itik dhe se q ev eritë e s apo 
fo rm uar e p ara që do të bëjnë do të jetë th em el imi i k om-
is i onit për të vërtetën. Ka d isa she mbuj të tillë, mirëpo ato 
p ar aq esin përjashtim dhe jo rr egull. G ati në të gi tha ra stet 
k eni sho qërinë c iv ile, e ndonjëherë e dhe akterët ndërkom-
bëtar, të cilët bëjnë pr esion te sht eti që të ndërmarrë h et-
ime. Sht eti mund ta bëjë këtë përmes k om is i onit për të 
vërtetënapo përmes m ek an izm ave të tjerë, mirëpo në c ili-
ndo rast pr es i oni nga sho qëria c iv ile do të jetë vendimtarë. 
Pyetja e ve tme që mund të p ara shtr ohet është, a d ini të 
bashhkëpunoni me akterët p ol itik të cilët në p arim nuk e 
kanë ndërmend të ndryshojnë, apo j eni d uke p un uar me 
akterët p ol itik të cilët mund të bi nden apo të shtyhen që të 
besojnë se k om is i oni për të vërteta mund t’ju shërbej. D uke 
f olur në mënyrë h ip ot et ike, ju mund të bëni me një q ev eri 
e c ila nuk ka dëshirë që të h ulu mt ohen punët e s aja, mb ase 
ndonjë q ev eri e ndien se as sht etet tj era nuk kanë dëshirë 
që ta investigojnë përgjegjësinë e tyre dhe në këtë mënyrë ta 
gjejnë i nt er esin e përbashkët apo a rg ume ntet e përbashkëta 
në ll og ari të sht et etve të ndryshme ku i nv est ig ohen ra stet e 
vi kt im ave të tyre në sht ete tj era. Kjo , sërish d uhet të me nd-
ohet mirë, mirëpo askush nuk d uhet të b esoj se në sht etet 
tj era ka e kz ist uar një vu llnet i plot p ol itik ku janë th em el uar 
k om is i onet. 

*
Dhe t ani d isa fjalë për marrëdhëniet mes k om is i onit për 

të vërtetën dhe pr oc esin gjyqësor. Mirë, mb ase e dhe është 
da shur që ta përmend që në fi llim të këtij ek sp oz eje mbi 
k om is i onin oër të vërtetën se d eri më t ani vetëm një k om-
ision e ka p os ed uar aut or iz imin që të ofroj a mn esti, dhe 
ky është k om is i oni për të vërteta në Afrikën e J ugut. Asnjë 
k om ision tjetër nuk e ka p asur këtë aut or izim. Sh um ica e 
k om is i on eve në kuadër të ma nd atit të tyre kanë p asur si 
obl igim që në fund të punës së tyre jo vetëm t’ia dorëzojnë 
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d osjen aut or it et eve p ubl ike, por që e dhe, nëse gjatë punës 
së tyre kanë h asur në dëshmi mbi kr imet e kryera, që ato 
dëshmi t’ia dorëzoj aut or it et eve në mënyrë që të nje jtat të 
mund të ndërmarrin m asa ad ek u ate gjatë kohës së punës së 
k om is i onit. K om is i oni për të vërtetë nuk është hiq më pak 
kundërthënëse ka rshi pr oc es eve gjyqës ore se sa do të i shte 
k om is i oni për të dre jtat e nj er iut, apo siç i shte k om is i oni 
për Srebrenicën. Këta tr upa nuk mund ta zëvendësojnë 
njëra tjetrën, përkundër r oli i tyre është që ta plotësojnë 
njëra tjetrën. Këto tr upa mund kenë fun ks i one të ndryshme 
mirëpo nuk i kundërvihen njëra tjetrës për shkak se kanë 
ma nd ate të ndryshme, p astaj r ole të ndryshme, fun ks i one 
të ndryshme, e kështu me radhë. 

*
E dhe një herë do d oja ta p ote ncoj fa ktin se p ara th em-

el imit të k om is i onit për të vërtetën m ed iet provojnë që të 
krijojnë sa më shumë pakuptimësira, m ite dhe e kz agj er ime 
të c ilat do t’i ndërlidhin me ngja rjet nga e k al u ara. Nëse 
k om is i oni e kryen punën a shtu si d uhet, me kohën kjo fi llon 
të ndryshoj. Me ndoj se s ikur m ed iat të a nga zh ohe shin të 
th emi në ko nf ere nca për shtyp, në ko nsu lt ime, f or ume, 
dhe të ti lla, dhe s ikur të mund të bëheshin pjesë e pr oc esit, 
ng ase të jesh o bse rv ues d uket s ikur nuk mja fton, them se 
kjo gr ad u alisht do të hap pe rspe kt iva të r eja, dhe kjo mund 
të a rr ihet me pjesëmarrje në s ea ncat e h ap ura dëgjimore 
në të c ilat do të dëshmojnë vi kt imat. Është shumë e lehtë 
të m oh ohet dhe për këtë të r apo rt ohet, por është shumë e 
vështirë që të m oh ohet f uqia e rrëfimit njerëzor i viktimës 
në ndonjë t ubim p ublik. Dhe, ko ns id eroj se është shumë 
e vështirë si për intelektualët a shtu e dhe për m ed iet që 
të mohojnë diçka të tillë. S ikur e dhe e kam the ks uar dhe 
më herët, është e dëshirueshme që të ngu sht ohet rre thi i 
gënjeshtrave të t ol er ue shme. Dh, ko ns id eroj se kjo mund të 
bëhet ... Fa tke qësisht, kjo nuk mund të bëhet përmes statis-
tikës, e dhe pse st at ist ika do të d uhej të i shte e mja ft ue shme. 
P.Sh. në B osnje ki shte 100.000 të vd ekur dhe kjo do d uhej 
të i shte e mja ft ue shme, por, m egji th ate i shte e n evo jshme 
f uqia e rrëfimit njerëzor për të a rr itur efe ktin e ca kt uar, dhe 
kjo është fu sha në të cilën k om is i oni për të vërtetën, k om-
is i oni r egj i onal, apo s ido që të q uhet ai trup, mund të l uaj 
një rol ve ndi mtar. 

II T ezat mbi k om is i onet për të vërtetën, të mëparshme  
    dhe ato të so tme

Do të d oja t’ua pr eza ntoj një an al ogji. K om is i oni për 
të vërtetën nuk p ar aqet ilaçin, por parasë gji thash p ar aqet 
rëntgenin apo dhe vet diagnozën. Ajo mund të kr ah as ohet 
me re ng enin ne dy ku pt ime– nëse k om is i oni e bënë punën 
e tij a shtu siç d uhet, atëherë i ngjan rëntgenit në ku pt imin 
e na ofron një pasqyrë mbi një pjesë të së vërtetës së gje-
ndjes mjekësore, mbi sëmundjen e i nd iv idit apo sho qërisë 

së tërësi, por që nuk është ilaç. Ilaçi me rret në bazë të asaj 
d ia gn ost if ik imit dhe mund të na p ar aq itet në fo rma të 
ndryshme. Mund ta ketë formën e ve nd osjes së drejtësisë, 
apo formën e r ep ar ac i onit, apo formën e reformës, apo dhe 
ndonjë formë tjetër, mirëpo vetë k om is i oni për të vërtetën, 
ve nd imet dhe r ezu lt atet e s aja më shumë i ngjanë fi lm imit 
rëntgenologjik të situatës. B esoj se ky përshkrim kr ah as ues 
do të ndi hmoj në kr ij imin e një pasqyre të saktë të asaj se 
çfarë është k om is i oni dhe çfarë nuk është.

Dhe t ani, do t’ua pr eza ntoj vetëm d isa nga el eme ntet më 
të rëndësishme, kështu që ky do të jetë një vështrime i shpe-
jtë  dhe h ist orik i k om is i onin mbi të vërtetën. Gji tha shtu do 
të dëshiroja që t’ua pr eza ntoj e dhe historinë dhe përvojat e 
ndryshme të k om is i onit për të vërtetën d eri më sot ng ase 
ka p asur përvoja si p oz it ive a shtu dhe n eg at ive për të c ilat 
ju d uhet të d ini në mënyrë që të nxje rrin mësim nga ato, që 
të përfitoni apo dhe i nsp ir oh eni në mënyrë që ta shi hni se 
d isa nga përvojat thonë se d uhet j eni të kujdesshëm e d isa 
të tj era se d uhet të ju shma ng eni. Arsye tjetër për shkak të 
së cilës me ndoj se është me rëndësi që të k emi një vësh-
trim në m od elet e ndryshme gjatë historisë është që në të 
kaluarën ka p asur shumë k om is i one, se sot ka shumë k om-
is i one dhe se në të a rdhmen do të kr ij ohen e dhe më shumë 
k om is i one për të vërtetën dhe se që të gji tha do të jenë të 
pr iv il egj u ara ng ase ato do të mbështetën në përvojat nga e 
k al u ara, gjegjësisht m od elet nga e k al u ara do të ndikojnë në 
formësimin e m od el eve në të a rdhmen. Do ta shi hni gjatë 
pr eza nt imit të d isa m od el eve se k om is i oni për të vërtetën i 
th em el uar në ve ndin X është mbështetur në k om is i onin e 
ve ndit Y, mirëpo që në të janë f utur d isa r isi dhe ndrysh ime 
i nt er esant dhe që në fund s ec ili k om ision është i veçantë 
ng ase kr ij ohet në ko ntekst të veçantë, dhe këtë do ta shi hni 
nga pr eza nt imi im në v ijim. 

E kam thënë se k om is i oni i parë për të vërtetën është 
th em el uar në Argjentinë. Është th em el uar në v itin 1983. 
dhe në të vërtetë si e tillë nuk ki shte as e dhe një m odel të 
vetëm në të c ilin do të mund të mbështetej. Në B ol ivi është 
th em el uar diçka e c ila mund t’i ngjajë k om is i onit për të 
vërtetën, mirëpo ajo ka mb ar uar me punën menjëherë pas 
th em el imit. K om is i oni a rgje nt inas është i p ari i këtij ll oji 
dhe ën ko nte kstin për të c ilin k emi f olur sot. Gji tha shtu, 
po e përmend k om is i onin a rgje nt inas në li dhje me ndj ekjet 
p en ale. Ky k om ision p ar aqet h apin e parë në strategjinë e 
ndj ekjes p en ale. Si e tillë është th em el uar. D isa nga k om is-
i onet e më vo nshme janë shërbyer me këtë m odel. K om is-
i oni ka fun ks i on uar shumë shkurt, krejt tetë m uaj. Kryetar 
i k om is i onit ka qenë një shkri mtar i nj ohur a rgje nt inas. Ka 
fun ks i on uar shumë shkurt, në ndërkohë që është da shur 
të me rrem me mijëra e mijëra r aste. Ky k om ision nuk ka 
o rg an iz uar s ea nca dëgjimore të h ap ura dhe në fakt s ea-
ncat e p ara dëgjimore janë o rg an iz uar në Afrikën E j ugut 
12 vjet më vonë, mirëpo k om is i oni a rgje nt inas ka p asur 
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nd ikim të madh ng ase ve ndi ka k al uar nëpër d isa ndrysh-
ime rrënjësore dhe të the lla. R egj imi në vend ka ndrysh uar 
në tërësi dhe ndërsa në s ipë rf aqe kanë d alur me mijëra r aste 
të njerëzve të zhd ukur të c ilat është da shur të h ulu mt ohen. 
K om is i oni ka p asur nd ikim të madh ng ase ka ka bërë e dhe 
punën e m ed i ave. E dhe më herët kam f olur për këtë por ata 
kanë o rg an iz uar ko nf ere nca për shtyp, i nte rv ista, pr ogr-
ame k om un ik u ese dhe gjatë gjithë kohës janë p ar aq itur në 
m edie gje që ju ka ndërtuar një pr ofil shumë domethënës. 
Mbi këtë k om ision mund të th uhet shumë çka por ajo që ja 
vlenë të th uhet është se përmbajtja e r apo rtit përfundimtar 
është bërë bes ts eler kombëtar, dhe se e dhe sot e asaj d ite 
është l ibri më i kërkuar në historinë l ibr are të Argjentinës. 
Ko ns id eroj se ky është një r ezu ltat i pabesueshëm, dhe se 
një r ezu ltat i till nuk mund të a rr ihet gji tha ndej. Një r ezu ltat 
i tillë mund të a rr ihet në ve ndet me a rs imim të ultë, mirëpo 
kjo është një e a rr itur e p ab es ue shme.  Ky k om ision r apo-
rtin e tij e ka t itu ll uar Nu nca Mas, gjegjësisht r aport Kurrë 
më. Dhe në këtë mënyrë ky k om ision e ka fi ll uar punën. 
Mirëpo, ki shte e dhe pr obl eme të c ilat e përshkonin punën 
e këtij k om is i oni të parë dhe kryesisht kanë të bëjnë me 
fa ktin se rrëfimet janë marrë nga dorë e dytë dhe si të ti lla 
nuk janë an al iz uar sa d uhet as nga o rg an iz atat j oq ev er it are 
dhe as nga sh oq atat etë zhd uku rve dhe familjarët e tyre. 
Mb ase më vonë do të mund të ju ofroj e dhe të dhëna tj era 
mbi k om is i onin e Argjentinës, mirëpo këto i shin përvojat 
më r el eva ntet. 

K om is i oni i radhës mbi të vërtetën është th em el uar në 
Ugandë, dhe është me i nt eres të d ihet se sot në Ugandë po 
pl an if ik ohet th em el imi i k om is i onit tjetër ng ase ai i p ari ka 
fun ks i on uar për nëntë vjet. Më h eret e kamë përmendur 
këtë k om ision si një she mbull kur kam thënë se një k om-
ision ka p un uar nëntë vjet. Ky i shte ai she mbull. Është 
th em el uar në Ugandë dhe shumë shpesh i ka mbyllur dhe 
r ih apur zyrat e v eta në mungesë fo ndesh. Kjo në të kaluarën 
ka ndo dhur shumë shpesh, gjë që sot e dhe nuk është gje-
ndja e tillë, ng ase në të kaluarën janë th em el uar k om is i onet 
por që mos të ketë fo nde të mja ft ue shme gjë që është një 
prej el eme nt eve bazë për fun ks i on al iz imin e punës së tyre. 
Antarët e ko ms i onit mund të jenë e ngjuj, mirëpo nëse nuk 
ka mj ete, nëse k om is i oni nuk ka në di sp oz icion një bu xhet 
të ca kt uar, ajo nuk do të arrijë su ks ese të dëshirueshme. 
K om is i oni në Ugandë ka shënuar d isa të a rr it ura të ko ns-
id er ue shme; me ndoj se e a rr it ura kryes ore i shte r ek oma-
nd imi që të th em el ohet k om is i oni kombëtar për të dre jtat 
e nj er iut, e c ila nuk ka e kz ist uar më herët. Ky r ek oma ndim 
është apr ov uar menjëherë pas p ubl ik imit të r apo rtit të këtij 
k om is i oni. Ky i shte r ek oma nd imi bazë. Gji tha shtu ky i shte 
e dhe k om is i oni i parë që o rg an izoi dëgjime p ubl ike. Dhe, 
t ani më l ej oni që ti hap kll apat dhe të them se në r astin 
ko nkret dëgjimet p ubl ike i ngj anin s ea nc ave gjyqës ore. Pra, 
nuk i shin s ea nca dëgjimore si ato të o rg an iz u ara në Afrikën 

e J ugut dhe në d isa ve nde tj era, të ti lla ku do të dëgjoheshin 
vi kt imat, mbi të c ilat do të fl asim më shumë dhe më në 
d et aje nesër. Në një numër të madh sht etesh, s id omos në 
ish anëtarët e Federatës, dëgjimet p ubl ike janë me nd uar si 
m ar rje në pyetje, të c ilat do të udhëh iqe shin nga gjykatësi, i 
c ili në të vërtetë e dhe do të i shte gjyqtar; ai do të udhëhi qte 
k om is i onin h et imor, do të th ir rte dëshmitarët dhe s ea ncat e 
ti lla më shumë i ngj anin s ea nc ave gjyqës ore se sa dëshmive 
të vi kt im ave. S id oqoftë, ky i shte k om is i oni i parë i c ili o rg-
an izoj dëgjimet p ubl ike. 

K om is i oni i radhës mbi të vërtetën... Vetëm se, d uhet 
ta theksojmë se këto tr upa nuk janë q ua jtur k om is i one mbi 
të vërtetën; kjo ka ar dhur më vonë, por i shin të o rg an iz uar 
dhe fun ks i on onin si k om is i oni për të vërtetën. K om is i oni 
i radhës është th em el uat në N epal, në të c ilin e dhe sot po 
p ar aq itet një trend, e ky është th em el imi i e dhe një k om-
is i oni për të vërtetën ng ase e p ara thjesht nuk e ka kryer 
punën në mënyrë ef ik ase. Çfarë ka ndo dhur në të vërtetë? 
Diçka e tillë ka ndo dhur e dhe me k om is i onet e mëhershme 
të c ilat qoftë për mungesë të mj et eve, apo për shkak të 
mungesës së mbështetjes p ubl ike apo p ol it ike, i kanë mbyl-
lur dyert e tyre p ara përfundimit të punës. S ikur e dhe e k eni 
të nj ohur tashmë, këtu në Se rbi k om is i oni mbi të vërtetën 
dhe pa jt imin ka shënuar pak të a rr it ura dhe i ka mbyllur 
zyrat ev eta p ara përfundimit të ma nd atit. Në N epal ka ndo-
dhur e njëjta gjë.  

K om is i oni tjetër i radhës është ai i Q iles të cilën e kam 
përmendur dhe më parë. Q ile e ka th em el uar këtë k om-
ision në v itin 1990. i c ili për herë të parë e ka marrë emrin 
e Ko ms i onit për të vërtetën; i shte i p ari i c ili u shërbye me 
këtë term. Sërish është p ar aq itur idea e thjeshtë se për të 
a rr itur d eri të pa jt imi i mundshëm së p ari d uhet të d ilet 
në shesh me të vërtetën, dhe kjo i shte id eja e ndërlidhjes 
së këtyre dy ko nce pt eve, i të së vërtetës dhe pa jt imit. Ky 
i shte një k om ision shumë i rëndësishëm për të vërtetën. 
K om is i oni i ka st ud i uar përvojat e  a rr it ura në Argjentinë, 
në sho qëri dhe në q ev eri. Pra e kanë st ud i uar përvojën e 
Argjentinës, mirëpo është da shur që ta zgje dhin një q asje 
tjetër. Ky i shte një k om ision shumë i rëndësishëm  i c ili e 
ka an al iz uar atë se çfarë ka ndo dhur në Argjentinë gjatë 
m,ar rjes së ve nd im eve. Q ev eria e Çilit e ka st ud i uar këtë 
m odel, mirëpo të njëjtën gjë e ka bërë e dhe sho qëria c iv ile. 
Ata kanë p asur nj oh uri mbi m od elin A rgje nt inas, mirëpo 
është da shur të aplikojnë një q asje tjetër ng ase si hte në f uqi 
a mn estia, e c ila është në f uqi e dhe sot e asaj d ite. Në të 
vërtetë bëhet fjalë për një vetëamnesti e c ila është apr ov uar 
gjatë r egj imit të Aug usto P ino Sh etit. Gjë që nënkupton se 
ky k om ision nuk ka mund të g ara ntoj një gjykim të drejtë 
të ra st eve për shkak të amnistisë gjë që i ka kr ij uar imazh të 
keq që në fi llim. M eqe nëse njerëzit këtë k om ision e ko ns id-
er onin si zëvendësim për drejtësinë e mu ng uar, por që nuk 
mund ta sjellë këtë drejtësi në vend për shkak të amnistisë 
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dhe d isa pe ng es ave tj era, P ino chet pas la rg imit nga p osti i 
pr es ide ntit, mb eti për një d ec enie udhëheqës i lartë i fo rc-
ave të a rm at os ura, kështu që e dhe ju vetë mund ta m er rni 
me mend nëse ka qenë e mu ndur të p un ohet në ku shte të 
ti lla, në ku pt imin p ol itik. Mirëpo, megjithatë kanë ve nd osur 
që të d alin në shesh me të vërtetën. Mirëpo që të gjithë ju 
d uhet ta k eni p arasysh se sa ko nta rve rse ka qenë ajo kohë, 
ng ase është f ok us uar në një rreth të ngushtë të kr im eve të 
rënda – është marrë me ra stet e zhd ukj eve, zhd ukj eve nën 
pr esion dhe ra st eve të to rt ur ave të c ilat për pasojë ki shin 
vd ekjen. Vi kt imat të c ilat e kanë mb ij et uar këtë torturë nuk 
i shin nën ma nd atin e k om is i onit çilean për të vërtetën dhe 
pa jt imin. E kz ist onin dhjetëra mijëra njerëz të cilët i kanë 
mb ij et uar torturës, mirëpo ato nuk i shin të përfshira në 
ma nd atin e k om is i onit. Atëherë është ve nd osur se d uhet të 
zgji dhet f ati i njerëzve të zhd ukur, n umri i përgjithshëm i 
të cilëve i shte d iku mes tremijë dhe katërmijë, dhe ky i shte 
h api i parë. Gji tha shtu pjesë e një rëndësie të veçantë; sot do 
të f ok us ohem në Çile ng ase e dhe sot e asaj d ite p ar aqet një 
m odel shumë me rëndësi.  Ajo ka apr ov uar një q asje vërtetë 
i nt er esa nte në përzgjedhjen e anëtarëve të k om is i onit – ky 
është k om is i oni i parë dhe i vetëm që ka p asur numër qift 
të anëtarëve. Kjo është vërtetë e pazakontë. Pra janë zgjedhë 
tetë anëtarë të k om is i onit. Të gji tha k om is i onet tj era, nëse 
e shi hni, ki shin tre, pesë apo shtatëmbëdhjetë anëtar; pra 
gjithnjë numër tek të anëtarëve. Ky k om ision ki shte tetë 
anëtar; katër anëtar të k om is i onit në p ublik i shin të nj ohur 
si si mp at iz ues të r egj imit të P ino ch etit, ndërsa katër të 
tjerët i shin kundërshtarë të këtij r egj imi. S id oqoftë, i shte 
kjo një q asje shumë e rr ezikshme, megjithëse d oli se i shte 
një ve ndim i mençur ng ase i shte pikërisht ky k om ision i c ili 
ko nfi rmoj se p.sh. 95% e ra st eve të zhd ukj eve nën pr esion 
dhe të vr asj eve mund t’i atr ib u ohen sht etit. Ky i shte r ezu ltat 
i r apo rtit, i c ili u apr ovua në mënyrë un an ime, a shtu që në 
fund anëtarët e k om is i onit të nj ohur në op inion si ithtarë të 
r egj imit të Pinochesë janë pa jt uar me r ezu lt atet gjë që këtyre 
r ezu lt at eve ju dha një kr ed ib il itet të lartë. Është shumë i nt er-
esant se ky m odel nuk është apl ik uar askund tjetër e dhe pse 
ki shte një nd ikim të madh dhe i dha një kr ed ib il itet r ezu lt at-
eve përfundimtare në Çile. Sërish më d uhet ta them se nuk 
mund të flas e dhe shumë mbi këtë k om ision, mirëpo do të 
th oja se ajo ka lënë pas dy r ek oma nd ime shumë të rëndë-
sishme – e p ara ka të bëjë me apl ik imin e një pr ogr ami për 
r ep ar acion për f am iljet e të zhd uku rve dhe të vrarëve e që 
më vonë është bërë si m odel, por që ka mb etur pa ksa ko ntr-
overs ng ase me dhjetëra mijëra të mb ij et uar nga to rt urat në 
vend se të jenë të pr iv il egj uar gjatë tra jt im eve mjekësore në 
qe ndrat e kl in ik ave m ob ile të c ilat janë ndërtuar vetëm për 
vi kt ima, ngelën jashtë pr ogr amit për r ep ar acion. Më pas 
k om is i oni gji tha shtu ka s ugj er uar th em el imin e një tr upi 
tjetër i c ili do të va zhdo nte me h ulu mt imin e ra st eve të c ilat 
ky k om ision nuk ja ka dalë që t’i zgjidh. Dhe kjo trupë e ka 

va zhd uar këtë punë shumë të rëndësishme. 
K om is i oni i radhës për të vërtetën,... unë po shkoj s ipas 

një re ndi kr on ol ogjik. F it ohet përshtypja se unë po kërcejë 
sa prej një ve ndi në ve ndin tjetër, por unë në të vërtetë po 
e përcjellë q asjen kr on ol ogj ike. K om is i onet janë th em el uar 
në ve nde të ndryshme, ndonjëherë përtej oq e anit, përtej 
dy oq e an eve, në mënyrë që të sh ihet se si k om is i onet tj era 
janë ba ll af aq uar me trashëgiminë e tyre. K om is i oni tjetër 
është th em el uar në Çad, në Afrikë, dhe i shte ajo e p ara e 
c ila ki shte të drejtë t’i thërriste me emër kriminelët e ca kt-
uar, në mënyrë që të vejë në pah përgjegjësinë e tyre në 
r apo rtin f inal.

Ky k om ision ka shk uar e dhe më larg ng ase i ka p ubl ik-
uar e dhe fotografitë e pe rs on ave të përmendur me emër. Që 
atëherë asnjë k om ision tjetër nuk e ka bërë një gjë të tillë. 
Ky k om ision, fa tke qësisht është ko ns id er uar si p ol it ikisht e 
a nshme, gjë që mund të sh ihet e dhe nga vet emërtimi i i këtij 
k om is i oni. P astaj ky k om ision ka p un uar në ku shte vërtetë 
të vështira të sigurisë. Shumë anëtarëve të k om is i onit ju 
kanë dre jt uar me kërcënime me vd ekje. D isa nga at, r espe kt-
ivisht një numër i madh i tyre, ka dhënë do rëhe qje dhe janë 
zëvendësuar ng ase i shte shumë me rr ezik ta bësh punën e 
tyre. Bu xh etin e ki shin shumë të vogël ndërsa i nte rv istat 
është da shur t’i bëjnë në ish ll og oren ng ase i shte e ve tmja 
ndërtesë të cilën e ki shin në di sp oz icion, gjë që i ka bërë 
vi kt imat që të kth ehen në ve ndin ku janë to rt ur uar. Mund 
ta p ar ame nd oni se si ka nd ik uar kjo në këto vi kt ima, por kjo 
ndërtesë i shte vërtetë e ve tmja me të cilën ata di sp on onin. 
Pra, kjo i shte d ikur, mirëpo e dhe ky k om ision ka d isa aspe-
kte i nt er esa nte të c ilat d uhen përmendur.

Pas kësaj është th em el uar k om is i oni i parë për të vërtetën 
në Evropë. Unë jo gjithmonë pa jt ohem me atë se ky i shte një 
k om ision për të vërtetën, mirëpo është ko ns id er uar si i tillë. 
Është th em el uar në Gje rm ani. Është th em el uar në Gje rm-
ani më shumë si një k om ision h et ues k u azi-pa rl ame ntar  i 
c ili është marrë vetëm me kr imet e kryera gjatë periudhës 
së s oc i al izmit dhe në li dhje më St acin. I shte ky një k om-
ision për të vërtetën, mirëpo ka fun ks i on uar në mënyrën 
t ip ike gje rm ane, si një u shtrim i nt ele ktual, janë o rg an iz uar 
d eb ate p ubl ike dhe dëgjime p ubl ike, mirëpo i shte kjo një 
q asje vërtetë i nt ele kt u ale e k om is i onit e c ila nuk përzihej 
shumë me p ubl ikun. Mirëpo, kr ahas këtij k om is i oni, e kz-
iston e dhe she mbu lli i k om is i onit për të vërtetën dhe pa jtim 
i Serbisë. Janë këta dy she mbuj të vetëm që kanë e kz ist uar 
në Evropë dhe të cilët janë zhvi ll uar. Mirëpo pr ju mb ase më 
me rëndësi është m od eli gje rman. Ky k om ision per se nuk 
i shte r egj i onal, por në një farë mënyrë është th em el uar pas 
r iba shk imit të ve ndit dhe ki shte të bënte me dy sht ete d ikur 
të nd ara. Kështu që e dhe ja vlen që të përmendet. 

K om is i oni i radhës është th em el uar në El Sa lv ador dhe, 
e dhe ky k om ision i shte i ndryshëm në shumë mënyra. Ky 
k om ision është th em el uar në bazë të një marrëveshje për 
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p aqe. Ky është k om is i oni i parë kr ij imi i të c ilit mbështetet 
në një marrëveshje për p aqe dhe ko ns id eroj se është i 
rëndësishëm në një aspekt, e që ka të bëjë me k om is i onin 
r egj i onal për të c ilin j eni d uke me nd uar ju këtu, për të c ilin 
është e n evo jshme një marrëveshje mu lt il at er ale, dhe mund 
të th emi se e kz iston një pr ec edent në r astin e nënshkrimit 
të këtyre marrëveshjeve, në r astin e El Sa lv ad ori i shte kjo 
marrëveshja për p aqe. Ko mbet e Ba shk u ara në këtë rast, 
gji tha shtu e kanë nënshkruar marrëveshjen si një lloj 
mbështetje m or ale në këtë praktikë.  S ig uria në El Sa lv ador 
i shte aq e k eqe sa që të tre anëtarët e k om is i onit, të cilët 
i shin ndërkombëtarë (ky është r asti i vetëm ku nuk është 
a rr itur një marrëveshje për anëtarët vendorë të k om is i-
onit, kështu që janë ve nd osur anëtar ndërkombëtar),është 
da shur ta lëshojnë ve ndin dhe që pjesën më të ma dhe të 
punës ta bëjnë nga Ua shin gt oni. S it u ata e sigurisë i shte 
shumë e k eqe. I shte aq e k eqe sa që çdo viktimë apo anëtar 
i f am iljes së viktimës, është da shur të dëshmoj apo të i nte-
rv ist ohet në fshehtësinë më të lartë. Njerëzit nuk kanë 
g ux uar t’i vizitojnë zyrat e k om is i onit për shkak të rr ez ikut 
që ju kërcënohej. Nëse do të sh ihe shit në afërsi të l ok al-
eve të k om is i onit, kjo do të p ar aq iste një rr ezik p ote ncial 
për kërcënim me vd ekje. Megjithatë ky k om ision për të 
vërtetën e ka ko mp il uar r apo rtin përfundimtar në një afat 
shumë të shkurtër, ng ase në atë kohë k om is i onet për të 
vërtetën në Afrikën e J ugut, kanë fun ks i on uar për vetëm 
tetë apo nëntë m uaj dhe nuk ki shte dëgjime p ubl ike por 
vetëm është ndërmarrë një h etim i nte nsiv. Ky r aport ki shte 
nd ik ime p oz it ive dhe n eg at ive. Nd ik imi p oz itiv ka të bëjë 
me fa ktin se k om is i oni ia d oli që t’i dëshmoj njëj numër të 
madh ra stesh të c ilat i q ua jti r aste il ustr at ive. K om is i oni e 
ku ptoi se nuk mja fton të mbledhësh shumë i nfo rm ata, por 
se në r aste të veçanta d uhet të hynë më thellë me shpresë 
se këto r aste do të shërbejnë për ed uk imin dhe i nfo rm imin 
e p ubl ikut mbi përvojat e njerëzve dhe kjo është ajo që ata 
e bënë. Pr oblem i shte fa kti se anëtarët e k om is i onit i shin të 
h uaj kështu që e tërë q ev eria i është kundërvënë d uke i ns-
ist uar në atë se „ata nuk dinë asgjë mbi situatën e vërtetë 
në vend.“ I tërë pe rs on eli i k om is i onit përbëhej nga të h uajt, 
gjë që i shte shumë me rëndësi për n e utr al it etin e k om is i-
onit, por në anën tjetër i shte he nd ikep ka rshi l egj it im it etit 
të r ezu lt at eve përfundimtare. Do ta përmendë vetëm një 
gjë. K om is i oni ka pr op oz uar që të gjithë anëtarët e Gjykatës 
s upr eme të të rh iqen nga p oz itat e tyre, gjë që ata natyrisht 
nuk e kanë bërë, mirëpo është i nt er esant se që të gjithë 
anëtarët e Gjykatës S upr eme gjatë v it eve në v ijim janë të rh-
equr një nga një nga p oz itat e tyre; kanë dhënë do rëhe qje, 
ose u është kërkuar që të j apin do rëhe qje, ose janë dërguar 
në pe ns i one të p ar akohshme. Fa kti të c ilin k om is i oni e ka 
vërtetuar, e që ka të bëjë me moskompetencën dhe lëshimet 
e Gjykatës S upr eme, megjithatë ka p asur nd ikim të madh. 
Fa tke qësisht, vetëm një javë pas p ubl ik imit të r apo rtit f inal, 

në të c ilin s ugj er ohet ndj ekja p en ale, pr eza nt imi i indi-
vidëve të ca kt uar, p astaj është s ugj er uar la rg imi i gjyqta rëve 
të Gjykatës S upr eme, q ev eria ka m ir at uar l igjin për a mn esti, 
i c ili është e dhe sot në f uqi. 

Do d oja ta bëjë një pu shim prej d isa s eko ndash që t’ju 
them se unë po pr ovoj që t’ua pr eza ntoj anët p oz it ive dhe 
ato n eg at ive. Unë nuk dua që t’ua rrisë shpr esat e as të ju 
zhgënjej, por vetëm t’ua pr eza ntoj d isa anë të m ira dhe d isa 
të këq ija ng ase me ndoj se është i një rëndësie të veçantë që 
të njo ft oh eni me të dy anët. 

Shri La nka është ve ndi tjetër ku është th em el uar k om-
is i oni për të vërtetën dhe atë në mes të luftës. Aty është 
bërë një gjë shumë i nt er esa nte të cilën d uhet ta përmen-
dim në ku pt imin e idesë për k om ision r egj i onal i c ili është 
pr ezent e dhe këtu, në ish Jugosllavinë. Ky k om ision ki shte 
tri nënkomisione, apo ndo shta do d uhej t’i përshkruanim si 
k om is i one nën-n ac i on ale p una e të c il ave ka qenë e ha rm-
on iz uar, por që zhvi ll ohej në pjesë të ndryshme të ve ndit. 
Ky k om ision ka o rg an iz uar e dhe dëgjime p ubl ike, por 
prap se prap e dhe këto dëgjime i ngj anin shumë s ea nc ave 
gjyqës ore. K om is i oni, fa tke qësisht, nuk ki shte nd ikim më 
të madh ng ase luftë e nde po va zhdo nte; lu fta qyt et are i 
c ila po va zhdo nte e pamundësonte punën e k om is i onit në 
një masë të ko ns id er ue shme , ng ase nuk mund t’i q ase shin 
vi kt im ave, fa kt eve dhe dëshmitarëve. K om is i oni d isa herë 
ka qenë shënjestër e su lm eve me bo mba, të c ilat ndo shta 
nuk kanë qenë të dre jt u ara kundër k om is i onit, por lu fta po 
va zhdo nte, gjë që e vështirësonte punën e k om is i onit. Pra, 
siç mund ta shi hni, s ig uria është një el ement i rëndësishëm, 
jo vetëm që vi kt imat të ndj ehen të s igu rta në mënyrë që 
t’i dre jt ohen k om is i onit, por ka të bëjë e dhe më sigurinë 
e vet anëtarëve dhe pe rs on elit të k om is i onit. Dhe sërish, 
me ndoj se nuk ka as e dhe një she mbull, ku anëtarët e k om-
is i onit e kanë kryer punën në ku shte të pl ota të sigurisë. 
Me ndoj se nuk ka as e dhe një k om ision anëtarët e të c ilit 
nuk kanë qenë të kërcënuar dhe të cilët nuk kanë p un uar 
nën pr es i onin e frikës.  E tëra që ka ndrysh uar është n iv-
eli i pasigurisë, por p as ig uria e dhe a shtu ka qenë gjithnjë 
prezentë, mirëpo ko ns id eroj se është mëse e d omo sdo shme 
të th uhet se k om is i oni për të vërtetën p ar aqet, s id omos për 
autorët e kr imit, një n ivel të ca kt uar të kërcënimit. Dhe, në 
v ijim vetëm e dhe një gjë që ka të bëjë me k om is i onin për 
të vërtetën në Shri Lankë. Atje, këtij k om is i oni i janë bërë 
th ir rje të rr eme për bo mba apo su lme me bo mba, vetëm e 
vetëm për ta parë se si do të r e ago nte ky k om ision në rast 
të një su lmi të vërtetë. 

Ve ndi i radhës në të c ilin është th em el uar k om is i oni 
për të vërtetën është H a iti. Ky i shte k om is i oni i parë i c ili 
e ka përcjellur një m odel të ndryshëm. K om is i oni ki shte 
përbërje h ibr ide; atë e përbënin anëtarët ndërkombëtar dhe 
ve ndor. Gji tha shtu, i shte ky k om is i oni i parë dhe i vetëm i 
c ili me rrej me dhunën se ks u ale të kryer ndaj f emr ave dhe 
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me shku jve. K om is i oni obl ig ohej që t’i ku shtoj një vëmendje 
të vëçantë dhunës se ks u ale. {‘është e vërteta, k om is i oni, as 
në këtë rast nuk ka shf aqur ndonjë su kses. Së shpe jti do të 
fl asim për d isa she mbuj p oz itiv, e dhe  pse k om is i onet si në 
Argjentinë a shtu e dhe në Q ile, në p arim p ar aq esin she mbuj 
shumë të rëndësishëm dhe p oz itiv. Mirëpo në ma nd atin e 
k om is i onit për të vërtetën të H a itit –dhe kjo është shumë 
me rëndësi të përmendet -  ky k om ision urdhërohej që 
r apo rtin f inal t’ia dorëzoj kryet arit, ndërkohë që nuk fl itet 
për të dre jta e kryet arit, dhe as obl ig imi i p ubl ik imit të 
r apo rtit. Dhe, siç e dhe është p ara sh ik uar, r apo rti f inal i 
k om is i onit është p ubl ik uar vetëm shumë vjet më vonë pas 
trysnisë së ma dhe dhe pas sht imit të d isa të dhënave ko nf-
ide nc i ale, të c ilat d eri më ditën e s otit kanë ng elur si të ti lla. 
Dhe, fa tke qësisht në she mbu llin e H a itit, p una e k om is i onit 
nuk qon kah ndj ekja p en ale e dhe përkundër r ek oma nd im-
eve të k om is i onit. Mirëpo, me ndoj se kjo më parë ka të bëjë 
me q ev erinë, e c ila nuk mu ndet gjithmonë të ko ntro ll ohet 
ng ase ndonjëher një q ev eri e th em elon k om is i onin për të 
vërtetën ndërsa më pas, në pu shtet vjen q ev eria tjetarë e 
c ila nuk e mbështetë punën e k om is i onit. Në r astin ko nkret, 
k om is i oni nuk ka marrë mbështetjen e mja ft ue shme p ol it-
ike që në start, e b esa e dhe Ko mbet e Ba shk u ara nuk i shin 
dhe shumë këmbëngulëse në r aport me q ev erinë gjë që i ka 
shka kt uar dëme shumë të mëdha vetë k om is i onit. 

Pra këto i shin të gji tha përvojat e k om is i on eve për të 
vërtetën d eri në Afrikën e J ugut. Dhe, t ani në radhë është 
një k om ision për të c ilin jamë i s igurt se k eni dëgjuar, e ky 
është k om is i oni j ug afr ikan për të vërtetën dhe pa jt imin. Ky 
është k om is i oni i parë me nd ikim gl obal. K om is i onet nga 
A rgje nt ina, Q ile, El Sa lv ad ori janë të nj oh ura, mirëpo në 
Amerikën J ug ore s ikur e kz iston një traditë e th em el imit të 
k om is i on eve mbi të vërtetën dhe kjo traditë është r ua jtur 
e dhe sot e asaj d ite. K om is i oni j ug afr ikan është k om is i oni 
i parë për të c ilin th uhet se ka p asur nd ikim gl obal. Sa i 
përket madhësisë së tij, gjegjësisht n umrit të pe rs on elit, 
i shin mbi 300 njerëz në pe rs on elin e k om is i onit, 17 anëtar 
të k om is i onit, bu xh eti vj etor i k om is i onit në atë kohë i shte 
18 m ilion dollarë; ma nd ati i tij ka qenë i d ok ume nt ura 
në 63 f aqe; ky k om ision e ka zvogëluar rëndësinë e të gji-
tha k om is i on eve pararendëse në ku pt imin e gjerësisë së 
ma nd atit, fun ks i on eve të t ija dhe gjthë tj er ave. Siç e k eni 
të nj ohur, ky i shte k om is i oni i vetëm i c ili ki shte aut or iz-
imin e dhënies së amnistisë– a mn isti këto të kushtëzuara, 
s ikur e dhe mund ta d ini individët e ca kt uar është da shur të 
p ar aq iten vetë p ara k om is i onit dhe t’i bëjë p ubl ike kr imet 
të c ilat i ka kryer, që të ba ll af aq ohet me av ok atin e k om is-
i onit dhe që të ba ll af aq ohet me vetë vi kt imat, t’i përgjigjet 
pyetj eve; dhe ajo që do d uhej ta përmendja për fund  është 
se janë dorëzuar 7.500 p ar aq itj eve për a mn isti dhe se rreth 
80% të këtyre kërkesave janë r ef uz uar. Gjit hsej rreth 1.700 
pe rs ona e kanë f it uar amnistinë me anë të kësaj pr oc ed ure. 

Kjo procedurë e ofr imit të amnistisë në Afrikën e J ugut në 
një farë mënyre ka qenë e su ksesshme për shkak të pr oc es-
eve të gjyk imit, të c ilat zhvi ll ohe shin në të njëjtën kohë dhe 
p ar al elisht ng ase që në fi llim kr ij u esit e k om is i onit e kanë 
d itur se kryesit e v epr ave kr im in ale d uhet të frikësohen me 
ndj ekje p en ale në mënyrë që të d alin p ara k om is i onit. Në 
të kundërtën ata vetëm do të heshtnin. Pse do të di lnin ata 
p ara f am iljes s uaj e të dëshmojnë se janë ata të cilët e kanë 
to rt ur uar dhe të ba ll af aq ohen me k om un it etin, kolegët 
për të cilët ju k eni konsideratë. Pse do të rr ez ik onin që t’i 
nënshtrohen turpërimit p ublik kur rr ez iku për të dalë p ara 
gjyqit kështu është më i vogël? Pra, gjyk imet p ar aq isnin një 
pjesë të ko nce ptit të k om is i onit mbi të vërtetën në Afrikë e 
J ugut. E dhe ky k om ision është th em el uar vetëm pas dy vjet 
d eb atesh p ubl ike, dhe pas dy vjet ko nsu ltash. S ec ili anëtar i 
k om is i onit është da shur t’i nënshtrohet i nte rv ist imit p ublik, 
g ati s ikur kur të emërohen në Gjykatën S upr eme. K om is i oni 
është ... Kjo është gji tha shtu me i nt eres, ... Ky është k om is-
i oni i parë i udhëh equr nga një l ider f etar, pe shk opi T utu. 
Në p arim kjo ka fun ks i on uar mirë në Afrikën e J ugut, por 
ka p asur e dhe anët n eg at ive ng ase është kr ij uar.....me ndoj 
se pe shk opi T utu në një farë mënyre është ko ns id er uar si 
d ikush i c ili ka i ns ist uar në atë që vi kt imat t’ia f alin mëkatet 
kryesve të v epr ave të kr imit. Kjo q asje i shte temë e d eb at eve 
ku sht et u are më ç’rast gjyqi e ka mbështetur amnistinë e c ila 
gje ndet në st at utin e k om is i onit mbi të vërtetën, por që në 
fund pe shk opi T utu, si l ider f etar, i c ili e dhe mba nte rr oba të 
udhëhe qësve f etar në dëgjimet p ubl ike, ka nd ik uar që k om-
is i oni mos të sh ik ohet si trupë për dëshminë e vërtetësisë, 
por më parë si një trup për pa jtim. E dhe në d isa k om is i one 
tj era janë përdorur f ig ura f et are, e dhe pse është go xha me 
rr ezik, b iles e dhe për Afrikën e J ugut, por, megjithatë T utu 
në p arim i shte pe rs oni i d uhur. K om is i oni mbi të vërtetën 
në Afrikën e J ugut e ka h ulu mt uar, p un uar dy vjet e gjysmë 
në d isa d et aje dhe i ka v er if ik uar d isa fa kte mbi 23.000 r aste 
i nd iv id u ale me ndihmën e pe rs on elit, i c ili numëronte 350 
njerëz, të cilët kanë p un uar për dy vjet e gjysmë. K om is i oni 
gji tha shtu i ka o rg an iz uar mbi njëqind ditë të dëgjimeve 
p ubl ike gjatë të c il ave janë dëgjuar rreth 2.000 pe rs ona, 
pra më pak se 10%, të vi kt im ave kanë p asur mundësi që 
t;i dre jt ohen këtij k om is i oni. Do ta shpj egoj se pse janë më 
pak se 10% por gji tha shtu do ta shi hni se  dëshmia e 2.000 
vi kt im ave d eri më t ani është n umri më i madh i vi kt im ave 
që kanë dëshmuar p ubl ikisht. Mb ase kjo është një prej gjëra 
të rëndësishme që d uhet të th uhet në li dhje me k om is i onin, 
e dhe pse për Afrikën e J ugut ka e dhe shumë për tu thënë, 
por mb ase d uhet përmendur një in ov acion i c ili është f utur 
nga k om is i oni i Afrikës së J ugut – ky k om ision nuk e ka o rg-
an iz uar vetëm dëgjimin p ublik të vi kt im ave, por ka o rg an-
iz uar e dhe një m ori dëgjimesh tj era. Që të jemë më i saktë, 
k om is i oni ka o rg an iz uar diçka që nj ihet si  e dëgjimi ku sht-
et ues në të c ilin janë ft uar një m ori i nst it uc i onesh të ca kt u-
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ara, m edie, pë rfa qës ues të pr of es i onit të mjekësisë, policisë, 
ushtrisë, që të vinë, jo si i nd ivid por si pë rfa qës ues të atyre 
i nst it uc i on eve dhe që t’i ofrojnë qëndr imet e tyre mbi r olin 
e këtyre i nst it uc i on eve në ngja rjet e të kaluarës, si dhe mbi 
r olin që këto i nst it uc i one d uhen ta kenë në të a rdhmen, me 
fjalë të tj era që vëmendja të dre jt ohet jo vetëm nga individët 
por e dhe nga përgjegjësia i nst it uc i on ale me anë të këtyre 
dëgjimeve. 

Ky k om ision gji tha shtu ka o rg an iz uar dëgjime në li dhje 
me r aste ko nkr ete. Në të kaluarën e Afrikës së J ugut kanë 
ndo dhur d isa ngja rje të ca kt u ara të c ilat kanë kërkuar 
vëmendje të veçantë, si psh. M as akra e Shar pwi llit, r eb el imi 
i S ow etos, kështu që k om is i oni përveç dëgjimeve i nd iv id u-
ale ka o rg an iz uar e dhe dëgjime që kanë të bëjnë me ngja rje 
të ca kt u ara ng ase kanë ko ns id er uar se është e n evo jshme 
që d uhet të dëgjohet për d isa ngja rje në mënyrë që të kr ij-
ohet një pasqyrë më e gjërë. E dhe at ngja rje kanë p asur një 
rëndësi të veçantë në historinë e k etij ve ndi saqë kërkojnë 
një vëmendje të veçantë. K om is i oni gji tha shtu ka o rg an-
iz uar seancë dëgjimore të pa rt ive p ol it ike. Pë rveq këtyre 
dëgjimeve k om is i oni ia ka ku sht uar një vëmendje të veçantë 
t em ave të ca kt u ara. Janë o rg an iz uar dëgjime p ubl ike t em-
at ike mbi kr imet që janë kryer mbi gratë ose fëmijët. E dhe 
në këtë aspekt ky k om ision ka qenë in ov ativ. Pas këtij k om-
is i oni janë kr ij uar e dhe dy k om is i one në Amerikën L at ine. 
Siç ua kam thënë e dhe më herët, atje e kz iston një traditë 
në th em el imin e k om is i on eve. Një është th em el uar në Ek u-
ador. Ajo është l ir uar pas d isa m ua jve dhe sot në Ek u ador 
fun ks i onon një tjetër k om ision mbi të vërtetën, p asiqë e 
p ara nuk ka p un uar a shtu siç d uhet. 

Tj etra është th em el uar në Guatemalë. G u at em ala gji-
tha shtu është shumë sp ec if ike dhe do të përmend vetëm 
d isa t ip are që mendojë që janë të rëndësishme për r aj onin. 
Ky është një k om ision në krye të të c ilit është një i h uaj dhe 
ve ndor, do të thotë tre anëtarë në tërësi. Është th em el uar 
me marrëveshje pa qës ore. K om is i oni ka fun ks i on uar 18 
m uaj, por nuk ka mba jtur dëgjime p ubl ike se pse po përcillte 
traditën e Amerikës L at ine që të mos o rg an iz ohen dëgjimet 
p ubl ike dhe për shkak të sigurisë së përgjithshme gji tha shtu 
nuk janë l ej uar dëgjimet p ubl ike. E dhe pse s it u ata e sigurisë 
shpesh mund të mos lejojë mba jtjen e dëgjimeve p ubl ike 
ato mund të mb ahen  në një rreth të ngushtë por ja që kjo 
është një gjë tjetër.  E dhe pse k om is i oni në Guatemalë nuk 
ka o rg an iz uar dëgjime p ubl ike  prap ka u shtr uar nd ikim 
të f uqishëm. Ai ka o rg an iz uar c er em oni të ndryshme dhe 
ng aj rje në tërë ve ndin, me qëllim të pr om ov imit të r apo-
rtit përfundimtar. Në r apo rtin përfundimtar k om is i oni ka 
vërtetuar që për një periudhë të shkurtër k oh ore në një 
pjesë të ca kt uar të te rr it orit të sht etit  është kryer gj en-
ocid. Dhe kjo ka qenë t ejet me rëndësi për ko nte kstin e 
Guatemalës i c ili ka k al uar pa p atur shumë dënime  m adje 
e dhe në ditët e so tme. Q ev eria ka he dhur poshtë këto 

përfundime por me kohë ka ar dhur d eri tek pr an imi i fa kt-
eve që a ktet e gj en oc idit me të vërtet janë kryer. R apo rtet 
përfundimtare të K om is i onit për të vërtetën në Guatemalë 
janë un ike se pse nuk i ka d ef in uar vetëm fa ktet për vi kt imat 
por e dhe përgjegjësinë i nst it uc i on ale. K om is i oni gji tha-
shtu ka nxj errë dhe p ubl ik uar m ostra, tr eg ime, tr eg ime të 
qi ndra vi kt im ave. Nuk ka qenë vetëm r aport l igjor me fa kte 
por e dhe r aport me dëshmi me emrat e pe rs on ave që janë 
f utur në një pjesë të veçantë të r apo rtit. Kështu një pjesë të 
r apo rtit e përbëjnë fa ktet, tj etra  dëshmitë të c ilat gji tha shtu 
ko ns id er ohen të rëndësishme.

Në rr egull. T ani d uhet të vazhdojmë për shkak të kohës. 
N ig eria ka th em el uar një k om ision të rëndësishëm për të 
vërtetën. Ko ns id eroj që është me rëndësi që ky k om ision 
na ka dhënë një mësim të dobishëm për fo rm imin e k om-
is i on eve për të vërtetën. Ky k om ision ka a nga zh uar qi ndra 
dëgjime p ubl ike që kanë qenë aq të p opu ll ar iz u ara ku 
njerëzit kanë shkr uar dhe kërkuar nga st ac i onet t el ev iz ive 
që të përsërisin va zhd imisht këto dëgjime. Por pr obl emi 
fa tke qësisht qëndron në atë që k om is i oni nuk ka o rg an iz uar 
në mënyrë p ar al ele e dhe h et imet e ra st eve që ka pr eza nt-
uar në dëgjimet p ubl ike, dhe jo vetëm vi kt imat por e dhe 
kryesit e v epr ave kanë mu ndur të thonë çfarë të donë.  Nuk 
ka e kz ist uar ndonjë arbitër për fa ktet se pse k om is i oni nuk 
ka s ig ur uar që ra stet që pr eza nt ohen, njerëzit që p ar aq iten 
kanë mu ndur të thotë gënjeshtra apo të vërteta. Dhe kështu 
vimë tek ato që k emi përmendur më herët, që k om is i onet 
e së vërtetës d uhet të zhvillojnë h et ime, në të kundërtën 
nëse nuk k eni fa kte atëherë e kz iston rr ez iku që në dëgjime 
p ubl ike të pr eza nt oni r aste për të c ilat nuk k eni fa kte dhe 
njerëzit mund të p ar aq esin çkado nëse nuk ekzistojnë kr it-
eret nëse është e vërtetë dhe apo pr eza nt ohet një e vërtet 
fa kt ike. 

E dhe në K ore është th em el uar një k om ision për të 
vërtetën. Ky është k om is i oni i parë i së vërtetës në Azinë 
Li nd ore. Ka qenë ky një k om ision i çuditshëm i c ili është 
f ok us uar në vetëm 85 r aste. Dhe dimë f are pak për të. Gjëja 
më e rëndësishme që mësuam i shte që k om is i oni nuk p ati 
pr ofil n ac i onal, nuk ka kryer ndonjë punë me m edia, nuk ka 
p asur kon tta kte me k om un it etin dhe nuk ka zhvi ll uar k om-
un ik ime. P astaj e di që po ju sh etis nëpër tërë rr uzu llin tokë-
sor , por e bëj këtë për të tr eg uar në m od ele të ndryshme. 
K om is i onet janë th em el uar e dhe në Ur ug uaj, P an ama dhe 
ato kanë p as uar traditën e k om is i on eve në Amerikën L at ine 
që janë të shku rtra dhe pa dëgjime p ubl ike. 

Në v itin 2001 Kryet ari Ko sht un ica ka th em el uar K om
is i onin f amoz për të vërtetën dhe pa jt imin në ish 
Republikën J ug osll ave. Për atë k om ision nuk do të d uhet 
të th oja asnjë gjë përveç që k emi nxj errë mësime. D uhet të 
përmend një gjë që më ka mb etur thellë e ng ul itur në kokë 
që K om is i oni nuk do të hetojë përgjegjësitë e sht etit serb 
por vetëm atë të sht et eve tj era  dhe të studiojë jo vetëm 
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shkaktarët që iu r ef er ohen RSJ por e dhe shk aq eve nga sht-
etet tj era. Dhe me ndoj që kjo prek një prej vl er ave të idesë 
r aj on ale dhe kjo është që d uket të jetë e vështirë në një 
ko ntekst r aj onal ql k om is i oni të jap të dhëna të b es ue shme 
jashtë k ufi jve të vet pa p atur bashkëpunimin e dhe të sht etit 
tjetër. Në rre th ana të ti lla vështirë mund të v ihet d eri tek 
fa ktet e pr an u ara pra ndaj mund të jetë ko ntr apr odu kt ive. 
Por ka e dhe mësime të tj era, fa tke qësisht n eg at ive që i k emi 
nxj errë nga kjo përvojë

P astaj, në P eru është th em el uar një k om ision shumë, 
shumë i rëndësishëm. Ky është k om is i oni i parë në 
Amerikën L at ine e c ila ka o rg an iz uar dëgjime p ubl ike. Do 
të shi hni she mbuj të atyre dëgjimeve p ubl ike për të c ilat 
me ndoj që janë më të f uqi shmet prej të gji tha k om is i on eve 
për të vërtetën. Nesër, gji tha shtu do të shi hni dëgjime p ubl-
ike nga Afr ika J ug ore, T im ori Li ndor dhe M ar oku. Atëherë 
do të fl asim për këtë. K om is i oni në P eru ka f it uar aq shumë 
kr ed ib il itet që nëpër a nk eta li dhur me h ulu mt imet në atë 
vend është ko nfi rm uar që ajo pë rfa qëson një i nst it ucion të 
c ilit qytetarët i kushtojnë më së shu mti b esim, që është një 
tr eg ues i keq i b es imit të qytetarëve në i nst it uc i one p ubl ike, 
por mund të p ar ame nd oni se sa ka nd ik uar kjo në fo rc imin 
e kr ed ib il it etit të h ulu mt im eve të tyre përfundimtare dhe 
dëgjimeve p ubl ike. Në P eru kjo vlen për çdo lloj ko ntr ib uti 
të c ilin k om is i oni për të vërtetën mund të jep ko nfi rmim të 
së vërtetës, njerëzit gjithmonë kanë b es uar që kanë qenë 
rreth 35.000, me ndoj m idis 35.000 dhe 40.000 r aste të vr asj-
eve dhe zhd ukj eve që kanë ndo dhur gjatë kohës së luftës 
c iv ile dhe q ev erisë aut or it are. Për da llim nga B osnja ku 
është ko nfi rm uar që n umri i vi kt im ave nuk është as gjysma 
e asaj që është b es uar që është, K om is i oni për të vërtetën në 
P eru ka vërtetuar që ai numër është dyfish më i madh, që 
ka shka kt uar shok në tërë ve ndin. Njerëzit s’kanë mu ndur 
të besojnë, e as vet anëtarët e k om is i onit kanë qenë të sh ok-
uar me përmasat apo d om enin e kr im eve të kryera. Do të 
shi hni she mbuj të dëgjimeve p ubl ike, por me ndoj se është 
një mënyrë shumë e rëndësishme përmes së cilës k om is i oni 
ka o rg an iz uar dëgjime p ubl ike të c ilat kanë qenë aq të f uqi-
shme, por këtë do ta lë për nesër.

Gjëja tjetër të cilën dua ta përmend në li dhje me Perunë 
është që ky është k om is i oni i parë që ka o rg an iz uar rreth 35 
apo 360 d osje të c ilat kanë qenë jashtëzakonisht mirë dhe 
në mënyrë të d et aj uar të o rg an iz u ara dhe të c ilat i ka ko mp-
il uar njësia për v epr ime l igj ore pranë k om is i onit dhe të c ilat 
ajo i ka pr oc ed uar. Unë kam parë d isa prej atyre d osj eve dhe 
ato janë shumë v ol um in oze. Ato d osje iu kanë dorëzuar 
pr ok ur or ive n ac i on ale dhe l ok ale dhe në të shumtën e ra st-
eve janë ngr itur a kt ak uza të c ilat siç e dhe vet e pranojnë, 
kanë qenë të një vl ere të ma dhe për fa ktin që kanë d osje të 
o rg an iz u ara. Kanë ve nd osur të pë rqe ndr ohen në 350 r aste 
për të c ilat kanë p oh uar të jenë të nj oh ura dhe këto r aste 
janë t ani për t ani d uke u pr oc ed uar. Pra, ky ka qenë k om is i-

oni i parë që ka s ugj er uar jo vetëm r ip ar ime të veçanta, por 
e dhe r ip ar ime për k om un it ete, dhe ai pr ogram t ani fi llon të 
i mpl eme nt ohet.

T ani i afr oh emi të so tmes dhe në she mbujt në v ijim 
nuk do të përmend d ata por vijmë d eri në të so tmen dhe 
do të flas vetëm e dhe tre-katër m in uta. Pra, nuk do zgjasë 
shumë. Gjatë d isa v it eve të fu ndit janë th em el uar k om is i-
oni posaçërisht në Afrikë. Një është th em el uar në Ganë e 
tj etra në S i era L e one. Nuk do flas shumë për k om is i onin 
në S ie rra L e one vetëm se do të them që ka qenë k om is i-
oni i parë për të vërtetën që ka p un uar p ar alel me gjykatën 
ndërkombëtare në S ie rra L e one nën emrin Gjyqi Sp ecial i 
S ie rra L e one. Me ndoj që është me rëndësi të përmendet që 
nëse këtu th em el ohet një k om ision r aj onal, ndo shta, por 
jo ndo shta por me s ig uri që në Kosovë do të mb etet gjyqi 
ndërkombëtar, e ndo shta e dhe Këshilli për kr ime lu fte në 
B osnje. Në këtë rast kanë e kz ist uar sf ida të ca kt u ara l igj ore 
e te kn ike, por K om is i oni për të vërtetën në S ie rra L e one 
dhe Gjyqi sp ecial kanë ve nd osur që është më së m iri për ta 
të provojnë të mb eten të p av arur njëri prej tj etrit, por kom-
plementarë në mënyrë që të mos përzihen njëri me tj etrin. 
Në një mënyrë ky është një m odel i suksesshëm. E dhe një 
çështje në li dhje me S ie rra L e one, e c ila është e rëndësishme 
është që k om is i oni... në të vërtetë, ekzistojnë dy gjëra. 
Njëra është që shumë k om is i one për të vërtetën sot nuk 
k uf iz ohen vetëm në ve rt et imin e fa kt eve dhe dëgjimeve 
p ubl ike dhe i nte rv ista, por organizojnë a kt iv it ete p ar al ele 
me qëllim të përhapjes së pjesëmarrjes së p ubl ikut. Në këtë 
mënyrë k om is i oni p eruan ka o rg an iz uar një ekspozitë me 
f ot ose e c ila në fund ka m ebur një m uze i përhershëm në të 
cilën janë ek sp oz uar f ot ose të ve nd eve në të c ilat janë kryer 
to rt ura, vr asje e m as akra në tërë ve ndin. E dhe k om is i oni në 
S ie rra L e one ka o rg an iz uar garë me emrin “V iz i oni kom-
bëtar”. i kanë bërë th ir rje të gjithë qytetarëve të dërgojnë 
v eprat e tyre a rt ist ike (f ot ose, va rgje, r om ane etj) përmes 
të c il ave do të shpre hnin atë se çfarë dëshirojnë për S ie rra 
L e one në të a rdhmen. K om is i oni ka pr an uar me qi ndra f ot-
ose, va rgje e pi kt ura të c ilat përfundimisht janë bërë pjesë 
e një m uzeu të përhershëm i c ili gji tha shtu e mban emrin 
“V iz i oni kombëtar”.

K om is i oni në S ie rra L e one jo që e ka ha rt uar r apo rtin 
përfundimtar, por e ka bërë e dhe një ve rsion fi lmik, si e dhe 
një ve rsion për fëmijë p asi që siç mund të jetë e nj ohur për 
ju, një numër i madh i kryesve dhe vi kt im ave kanë qenë 
fëmijë. Pra, këto janë d isa aspe kte i nt er esa nte.

Në fund, me ndoj se ka e dhe k om is i one tj era për të 
vërtetën që kam da shur t’i ndi hmoj. Th emi, k om is i onet për 
të vërtetën që janë th em el uar në Republikën D em okr at ike 
të Ko ngos, P ar ag uai dhe një fun ks i onon në L ib eri. Vetëm 
dua që shku rt imisht t’ju kth ehem dy k om is i on eve për të 
vërtetën. Njëa në M arok e tj etra në K an ada. K om is i oni i 
parë për të vërtetën dhe pa jt imin në M arok ka ba rtur emrin 
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K om is i oni për drejtësi dhe pa jtim, dhe ka pë rfa qës uar k om-
is i onin e parë i c ili është th em el uar në Li ndjen e afërt dhe 
Afrikën V er i ore. Ky k om ision gji tha shtu ka qenë e p ara që 
ka p asur 17 anëtarë  dhe të cilën e ka udhëh equr një nj eri i 
c ili p oa shtu ka qenë viktimë e torturës dhe i c ili i ka k al uar 
17 vjet në burg, një një burg j ol igjor në një vend që ka qenë 
i ek sp oz uar një to rt ure të tm err shme.

Ka p asur e dhe më shumë anëtarë të K om is i onit që kanë 
qenë vi kt ima dhe kanë mb ij et uar dhe kjo i ka dhënë k om-
is i onit një l egj it im itet të jashtëzakonshëm. Megjithatë, e di 
nga përvoja gjatë punës me këtë k om ision, që një pr oblem 
i ca kt uar e ka bërë fa kti që vi kt imat dhe të mb ij et u arit, 
anëtarë të k om is i onit të cilët i udhëh eqin h et imet, l exojnë, 
intervistojnë etj. Për shkak të tme rrit të ra st eve në të c ilat 
kanë p un uar, ata shpeshherë kanë shk uar në mj ek ime p asi 
që kanë përjetuar kr iza dhe përsëri kanë k al uar nëpër tr a-
uma. Natyrisht, e dhe nëse një pe rson s’ka qenë viktimë 
e to rt ur ave apo dh un im eve, gjithmonë ka e kz ist uar një 
n ivel i ca kt uar i traumës vetëm gjatë dëgjimit të rrëfimeve. 
Por, nëse është në pyetje vet vi kt ima, atëherë rr ez iku rr itet 
dhe d isa prej tyre janë të paaftë për t’i kryer detyrat e tyre. 
Kryet ari i k om is i onit ka qenë në gje ndje të punojë gjatë tërë 
kohës por ai është një lloj i mbi-nj er iut në shumë mënyra, 
por me ndoj se kjo është një pjesë i nt er esa nte.

Pra, k om is i oni i parë që ka p asur aut or izim jo vetëm të 
udhëheqë h et ime por e dhe aut or izim të ndajë shpërblime 
i nd iv id u ale p asi që i ka h et uar 22.000 r aste dhe ka pr an-
uar me ndoj d iku rreth 16.000 kërkesa. Njerëzit kanë marrë 
shpërblime i nd iv id u ale në pr oc ed ura i nd iv id u ale në të c ilat 
janë f utur kr it ere të shka thta për m ir at imin e shpërbli-
meve. Pra, ky ka qenë k om is i oni i parë për të vërtetën i c ili 
qëll imisht ka f utur q asjen në bazë të përkatësisë gj in ore, 
me ndoj në q asje të r ip ar im eve, por t ani nuk do të kem kohë 
të flas për këtë, por në përgjithësi ky është një k om ision i nt-
er esant. Nesër do të dëgjoni për të më shumë.

Dhe në fund të them diç për k om is i onin e të së vërtetës 
në K an ada. Siç thashë, në K an ada do të th em el ohet k om is i-
oni i parë për të vërtetën. Në vëmendje është një vend për të 
c ilin sh um ica e njerëzve nuk do të me nd onin se ka nevojë të 
th em el ohet një k om ision për të vërtetën, por kjo ka ku ptim 
në K an ada se pse ne k emi trashëguar një s istem shko llash 
në të c ilat, nuk e dimë por paramendojmë që ai numër si llet 
m idis 300.000 dhe 500.000 fëmijë që janë përzënë me dhunë 
nga shtëpitë e tyre dhe janë dërguar në shko lla në të c ilat 
kanë qenë të ek sp oz uar ke qtra jt imit s ist em atik, ke qtra jt imit 
f izik dhe se ksual dhe r epr es i onit ku lt uror. Të gji tha vi kt imat 
janë fëmijë. Ka e nde rreth 80.000 vi kt ima që kanë mb ij et uar 
nga këto shko lla. Nuk e di a ka kjo ndonjë ku ptim, por këto 
shko lla atje i kanë dre jt uar ki shat. Q ev eria dhe ki shat nuk 
kanë da shur që të th em el ohet k om is i oni për të vërtetën dhe 
pa jt imin. çfarë ka ndo dhur në të vërtetë? 12.000 të mb ij et-
uar nga këto shko lla kanë ngr itur p adi kundër sht etit dhe 

kishës d uke kërkuar dëmshpërblimin prej d isa miliardë 
dollarë dhe kjo e ka shtyrë sht etin që të përmbyllë ujdinë 
prej 2 miliardë dollarësh në dëmshpërblime dhe 16 milionë 
dollarësh për th em el imin e k om is i onit për të vërtetën dhe 
pa jt imin. Pra, k om is i oni i c ili nuk th em el ohet nuk kërkon 
kurrfarë vu lln eti p ol itik. Ai do të th em el ohet me 1 qe rshor 
dhe atëherë do të fillojë me punën. Me 12 qe rshor Q ev eria 
është përkushtuar që të kërkojë f alje p ubl ikisht në dhomën 
e ultë të Pa rl ame ntit k an adez dhe do të sh ohim se çfarë do 
të ndodhë me këtë k om ision për të vërtetën dhe pa jt imin. 
Këtë k om ision e kanë th em el uar vi kt imat dhe të mb ij et u-
arit, por për ata ajo s’do të ekzistojë. Kam me nd uar që ta 
përmbyll ligjëratën me këtë vërejtje p oz it ive.

*
... për r olin e sho qërisë c iv ile. Ekzistojnë, unë gjith-

monë e bëj da ll imin mes tre ll ojesh të r ol eve të sho qërisë 
c iv ile në periudhën p ara se të th em el ohet një k om ision i 
tillë, gjatë periudhës së punës së k om is i onit dhe r olit p asi 
k om is i oni ta ketë kryer punën e tij. S ec ili prej këtyre r ol eve 
është në mënyrën e vet i rëndësishëm. Sa i përket pjesës së 
parë, r olet që i luan në masë të ma dhe sho qëria c iv ile, por 
me ndoj që ekzistojnë d isa t ema të përbashkëta, por njëa 
është gjit hs esi r oli në atë masë që sho qëria c iv ile në masë 
të ma dhe përmes o rg an iz at ave j oq ev er it are dhe as oc i ac i-
on eve të vi kt im ave është thjesht r oli i pë rfa qës imit, ku ata 
fl asin “ne mendojmë që kjo është me rëndësi për sho qërinë 
tonë dhe për këtë e dhe j emi të përkushtuar”, pra, str at-
egjia bazë e përkushtimit është r oli i parë. R oli i dytë është 
natyrisht d ok ume nt imi se pse s it u ata më e k eqe është që 
k om is i oni për të vërtetën të th em el ohet dhe të fillojë prej 
asgjëje, që të mos ketë një set e kz ist ues të d osj eve dhe të 
dhënave dhe që d uhet të punojë prej po th ua jse asgjëje. Në 
anën tjetër, sho qëria c iv ile, posaçërisht o rg an iz atat j oq ev-
er it are mund të zbatojnë një punë mjaft të mu ndi mshme 
në d ok ume nt imin dhe të posedojnë të dhëna të vlefshme 
dhe të b az u ara, të dhëna të o rg an iz u ara të c ilat mund t’ia 
dorëzojnë k om is i onit për të vërtetën në or igj inal apo k opje. 
Ky është një ko ntr ibut i rëndësishëm i c ili në të vërtetë do 
të ndi hmo nte r esu rset të c ilat do ta ndi hm onin k om is i onin 
që r esu rset e tyre t’i drejtojë në diçka tjetër për shkak të 
kohës së shkurtër. A nk esa e parë e s ec ilit k om ision për të 
vërtetën qoftë nëse fun ks i onon gjashtë m uaj apo nëntë vjet, 
është se nuk kanë mjaft kohë, që kanë shumë r aste, që nuk 
kanë mjaft punëtorë dhe nuk kanë mjaft p ara. Në këtë është 
gjithnjë e vërteta. Se pse, si mund të h et ohen 10.000 r aste 
në mënyrë të d et aj uar dhe të b az uar, në mënyrë njerëzore? 
Kjo është thjesht një detyrë tepër e ma dhe. Ajo me s ig uri se 
mund të zb at ohet, por k om is i onet për të vërtetën gjithnjë 
ndjejnë, dhe do të thonë “kjo është p ar ame nd uar që t’i kon-
tribuojë të së vërtetës”, por ato janë mirë të përgatitura kur 
posedojnë të dhëna të mja ft ue shme si pikë fi ll imi. Shumë 
k om is i one i kanë p asur ato dhe ato në përgjithësi janë ato 
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që kanë tr eg uar su kses në punën e tyre. Pra, përderisa 
p una në d ok ume nt imin zb at ohet t ani dhe kjo pë rfa qëson 
një ko ntr ibut të madh. Gjërat tj era pra kt ike të c ilat më së 
shpe shti i r e al izon sho qëria c iv ile dhe si she mbull për këtë 
sot e sh ohim këtë konferencë, janë ko nsu lt imet ku njerëzit 
nga spe ktrat e e ndryshme c iv ile dhe q ev er it are vijnë, disku-
tojnë, këmbejnë me nd ime etj. Por gji tha shtu, mund të vijnë 
nga d i asp ora njerëz dhe të fl asin për përvojat e tyre, vetëm 
për ta ofr uar d ime ns i onin kr ah as ues të tërë pr obl emit. 
Shpeshherë, k om is i onet për të vërtetën d alin pjesërisht në 
s ipë rf aqe për shkak të d isa ko nsu lt im eve kyçe apo ndonjë 
ko nf ere nce ndërkombëtare ku të gjithë mbli dhen tre-katër 
ditë dhe aty kr ij ohet ai m oment, që ka qenë r asti me d isa 
k om is i one.

E dhe dy gjëra. Njëra është se k o al ic i onet kr ij ohen 
përbrenda sho qërisë c iv ile, në se kt ore të ndryshme të sho-
qërisë c iv ile, të cilën a nga zh ohen për r e al iz imin e ndonjë 
qëll imi të ca kt uar, th emi, të një k om is i oni për të vërtetën 
apo ndonjë pr oje kti tjetër, por ka numër të madh të ra st-
eve të ti lla. Dhe, aq më shumë, që është shumë me rëndësi, 
tra jn imi, ndërtimi i k ap ac it et eve, a kt iv it ete të ndryshme të 
dre jt u ara kah ngr itja e vetëdijes së njerëzve në li dhje me 
atë se çfarë janë ata e çfarë nuk janë. P oa shtu do të th oja 
që është shumë me rëndësi që sho qëria c iv ile është mjaft 
e përkushtuar dhe e gatshme që të propozojë një m odel 
shumë sp ec ifik për fun ks i on imin e të dre jt ave, qoftë nëse 
bëhet fjalë për ndonjë ligj apo ma ndat, dhe që ai pr op ozim 
t’i k al ohet pa rl ame ntit apo pr es ide ntit. Kjo mund të kon-
tribuojë a nga zh imit më të mirë. Kjo vjen pas ko nsu lt ave dhe 
an al iz ave dhe gjërave tj era, por d eri më t ani k emi parë d isa 
r aste në të c ilat sho qëria c iv ile ka ha rt uar pl anin për k om-
is i onin për të vërtetën. Ky ka qenë r asti në P eru. Ky i shte 
r asti në M ar oko, vetëm ti p ote ncoj d isa she mbuj. Q ev eria 
ndo shta në esencë ka f utur d isa ndrysh ime, por ata kanë 
p asur një ma ndat shumë të qartë të c ilin është da shur ta 
shqyrtojnë. Gjatë punës së k om is i onit janë p ar aq itur e dhe 
shumë çështje të tj era – përcjellja e vi kt im ave dhe dësh-
mitarëve gjatë dhënies së dëshmive, p ar aq itja në dëgjimet 
p ubl ike dhe çfarëdo mbështetje tjetër ps ik ol ogj ike, em oc-
i on ale e mbështetje tjetër. Ekzistojnë e dhe njerëz të tjerë 
në sho qërinë c iv ile të cilët punojnë për k om is i onin për të 
vërtetën, të c ilat ndo shta e dhe bëhen anëtarë të k om is i onit, 
apo pe rs on elit të tij, e kjo është e dhe njëra ndër çështjet. 
Gji tha shtu, ko ns id eroj se gjatë jetës së k om is i onit për të 
vërtetën një rol të rëndësishëm luajnë e dhe m ed iat dhe 
shpeshherë është e rëndësishme që të k ihet një str at egji, 
cak i së cilës do të i shin m ed iat. Për she mbull, në Afrikën 
J ug ore k om is i oni ka p asur njësitin për m edia i c ili i shte në 
gje ndje që të bindë st ac i onin kryesor të TV, r adio-st ac i onin 
dhe shtëpitë g az et ar eske që të caktojnë një r epo rter i c ili do 
të mb ulo nte vetëm punën e k om is i onit për të vërtetën dhe 
a shtu përmes rrugës së r apo rt imit të krijojnë një marrëd-

hënie a shtu që k u al it eti i r apo rt imit dhe vëllimi i r apo rt imit 
si dhe fr ek ue nca e r apo rt imit të zma dh ohet, e d ini, njëkohë-
sisht dhe unë me ndoj se kjo i shte një çasje vërtetë e mirë. 
Dhe kur k om is i oni të përfundoj me punën e tij, për këtë do 
të bisedojnë nesër më gjatë.  R oli kryesor i sho qërisë c iv ile 
është në të vërtetë që të a nga zh ohet rreth i mpl eme nt imit të 
r ek oma nd im eve, se pse më nuk ka k om ision, nuk ka anëtarë 
k om is i oni, zyre, nuk ka asgjë dhe i tërë pr oc esi në masë të 
ma dhe v aret nga a nga zh imi i sho qërisë c iv ile në r e al iz imin 
e r ek oma nd im eve. 

*
Sa i përket K om is i onit për të Vërtetën në Se rbi, do t’ju 

them që nuk pa jt ohem plotësisht me qëndr imin t uaj mbi 
atë se çfarë do të d uhej bërë me pr obl emin në li dhje me 
këtë K om ision në Se rbi. Do t’ju them çfarë me ndoj. Pa jt-
ohem me analizën t uaj të pr obl emit të k om is i onit, por unë 
gjithmonë them që a shtu siç ekzistojnë gjyk ime të këq ija, 
gjyk ime të p adre jta, ekzistojnë e dhe gjyk ime të dre jta. 
Me ndoj që vetë fa kti që bëhet fjalë për gjykim të padrejtë 
nuk do të thotë që nuk bëhet fjalë për gjykim. K om is i onet 
për të Vërtetën, ekzistojnë she mbuj të mirë e të këqij. Por 
për mua të gji tha k om is i onet në të a rdhmen janë k om is i one 
për të vërtetën nëse plotësojnë kr it eret th em el ore. Me ndoj 
që do të d uhej të th emi që kjo ka qenë thjesht një k om ision 
shumë i keq për të vërtetën. Për mua është me rëndësi që 
k om is i oni për të vërtetën të jetë i keq apo i mirë d eri në 
atë masë kur ne, sho qëria c iv ile dhe anëtarët e k om is i onit, 
e bëjmë vetë a shtu. Ato nuk kanë vl era trashëguese, në një 
mënyrë janë gjykatë e thatë, si dhe çfarëdo të v ihet në të ai 
do të prodhojë ose r ezu lt ate shumë të rëndësishme ose jo. 
Ekzistojnë p ika të ndryshme kur ato mund të përmirësohen 
apo ke qës ohen, apo do të p ar aq iten sf ida, por kjo ka të bëjë 
thjesht me pikë-vështrime të ndryshme. 

*
Sa i përket k al imit të kohës. L irisht p ar aqi tni qëndr imin 

t uaj nëse nuk pa jt oh eni me mua, se pse në fund të fu ndit 
e dhe unë p ar aqes vetëm me nd imin tim. Sa i përket k al imit 
të kohës – a lehtëson apo vështirëson gjërat – me ndoj që 
të dyja janë të mu nd ura. Nëse fl asim përgjithësisht, aty ku 
ka numër të madh të ra st eve të p azgji dh ura të pe rs on ave 
të zhd ukur gjithmonë është kohë e rëndë, si dhe gjithmonë 
ekzistojnë a rg ume nte që fl asin në f avor të këtij K om is i-
oni, se pse natyrisht që për f am iljet e pe rs on ave të zhd ukur 
është e k al uar, e k al uar jo vetëm d eri në masën që sht eti 
nuk është në gje ndje të zgjidhë ato r aste. Ko ns id eroj që 
e kz iston gjithmonë një a rg ument i f uqishëm në f avor të 
këtij K om is i oni, se pse ra stet e ti lla d uhen qa rtës uar, d uhet 
zgji dhur f ati i pe rs on ave të zhd ukur dhe për këtë me ndoj 
që janë së p aku shumë relevantë në këto r aste. Por, prapë 
mund të jetë r el evant; e dhe në K an ada k emi një k om ision; 
këto shko lla kanë përfunduar punën e tyre në v itet e 60-ta, 
por ka 80.000 të mb ij et uar të cilët kanë a rr itur ta ngrejnë 
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këtë rast p ara gjykatës. Me ndoj që ekzistojnë mundësi të 
ndryshme. Me ndoj që në një m oment k om is i oni mund të 
ku pt ohet si i parakohshëm si dhe që njerëzit të mendojnë 
që ka k al uar shumë kohë, por pyetja kryes ore është se në 
cilën masë njerëzit e asaj sho qërie mendojnë që e ardhmja 
e tyre, e ardhmja e tyre më e mirë v aret apo k uf iz ohet me 
mos-h et imin dhe m ospr an imin e fa kt eve nga e k al u ara. 
Me ndoj gji tha shtu që d er isa njerëzit mendojnë që e k al u ara 
iu bll okon të a rdhmen, nuk është me rëndësi sa kohë ka 
k al uar, se pse e kz iston një pr oblem i c ili pe ngon të a rdhmen 
më të mirë. 

*
Ndërsa k ome nti i fu ndit ka qenë mbi, në të vërtetë 

N ata sha p ar aq iti qëndr imin mbi pë rqe ndr imin tek fa ktet, 
e më pak tek shk aqet, të c ilat gjithmonë iu nënshtrohen 
i nte rpr et im eve të ndryshme. D isa fa kte – që x pe rs oni 
ka vd ekur në këtë mënyrë, në këtë vend, emri i tij/saj ka 
qenë ky – janë t ejet të f uqi shme dhe nganjëherë kjo është 
e ve tmja e vërtetë që mund të vërtetohet, dhe me ndoj që 
pë rqe ndr imi tek fa ktet kr ijon më pak rr ezik të ak uz ave 
për an ime, se pse d isa fa kte të vërtetuara janë shumë më të 
f uqi shme. Por, sa më përket mua, unë vetëm do të sht oja 
që me ndoj se fa ktet janë e nde të p amja ft ue shme për të a rr-
itur një lloj të tillë të katarzës sho qër ore dhe mirëkuptimit 
mes gr up eve, si dhe me ndoj që vetë fa ktet, nëse nuk janë 
të ndërlidhura me tr eg ime, tr eg im eve të njerëzve – e di që 
pa jt oh eni me mua, por vetëm po them – me ndoj që këto 
janë dy pjesë të c ilat janë më të rëndësishmet për k om is-
i onin r aj onal që do të mund të th em el ohej këtu. Tr eg imet 
pa fa kte nuk do të vl enin, por as fa ktet pa tr eg ime nuk do të 
vl enin, por me ndoj që të dyja bashkë do të mund të ki shin 
një efekt shumë të f uqishëm. Në rr egull, më l ej oni t’ia jap 
fjalën këtij pe rs oni, e p astaj vazhdojmë. 

Nuk do të d oja të v onoj darkën, por më l ej oni vetëm të 
p ar aqes e dhe dy vështrime përfundimtare, se pse me ndoj 
që janë të rëndësishme për një numër pr ete nd imesh të p ar-
aq it ura këtu. Mirë, do fi lloj me një anekdotë në li dhje me 
pr ete nd imin e fu ndit që p ar aqitët. Nuk e di si do ta sh ik-
oni ju. Q ev eritë dhe pe rs onat tjerë publikë, kur ve nd osin 
të shkojnë përmes pr oc esit të përballjes me të kaluarën, 
thonë që qëll imi i atij pr oc esi është h apja e një f aq eje të 
re, mbyllja e atij k ap itu lli të historisë, por jam b ef as uar me 
thënien e k ol egut tim të tanishëm, i c ili më parë ka p un uar 
për një prej o rg an iz at ave më të rëndësishme jo-q ev er it are 
në Afrikën e J ugut, kur Pe shk opi T utu i ka thënë “na d uhet 
të mbyllim këtë k ap itull, të përballemi me të, ta mbyllim e 
p astaj të vazhdojmë të ndërtojmë të a rdhmen”; ai nuk i shte 
pa jt uar me këtë dhe tho shte “jo, na d uhet t’i mbajmë ato 
f aqe p ara v etes, gjithmonë d uhet ta k emi historinë p ara 
syve tanë si përkujtim i përhershëm”. Më nx iti me nd imi 
j uaj që ta them këtë, dhe me nd ova që do të i shte i nt er-
esant një qëndrim tjetër ndaj kësaj. Sa i përket pyetjes së 

dytë, mund të ndodhë që të përdorim te rme të ndryshme, 
por të fl asim për të njëjtën gjë, në gjuhën a ngl eze e kz iston 
një da llim i ndjeshëm mes h et imit të shk akut dhe h et imit 
të përgjegjësisë, por de sha të them që për t’u pa jt uar të 
gjithë është me rëndësi të ku pt ohen p as ojat, fa ktet, ajo që 
ka ndo dhur, ajo që i ka ndo dhur atyre njerëzve, çka, ku, si. 
Pyetje pse është pyetje për shk aqet apo për përgjegjësinë. 
Ko ns id eroj që e kz iston mënyra për të përafruar këto dyja, 
se pse së p aku përvoja tr egon që nëse k om is i oni apo c il ido 
o rgan tjetër shma nget shumë nga fa ktet e vërtetuara dhe ec 
drejt h ulu mt imit të shk aq eve që p ote nc i alisht mund të jenë 
të largëta – këtë nuk po e them unë, as ju nuk po e th oni, 
e di, e di – por e kz iston rr ez iku që sa më shumë të la rg oh-
eni, t’i q uaj a shtu, përgjegjësive të afërta dhe arsyeve se pse 
ka ndo dhur diçka në përgjithësi – këtë nuk e th oni ju, po 
e them unë – me ndoj që e kz iston një hapësirë e c ila është 
kyçe për vërtetimin e shk aq eve, por shk aq eve në ku pt imin e 
shk aq eve të afërta, përgjegjësive i nst it uc i on ale që mund t’iu 
përshkruajmë atyre p as oj ave, por mbi këtë do të bisedojmë 
nesër, se pse c il ido k om ision që ka detyrë të hartojë r apo rtin 
përfundimtar d uhet të ecë përpara e pr apa në li dhje me të. 
Historianët e k om is i onit gjithmonë thonë “gjit hs esi d uhet 
të ecim sa më shumë që mu nd emi për të ku pt uar shk aqet 
h ist or ike, për të ar dhur tek ai m oment”, ndërsa juristët do 
të thonë “nuk d uam të hyjmë në atë, se pse dëshirojmë të 
pë rqe ndr oh emi vetëm në fa kte, vetëm në fa kte, vetëm në 
fa kte, vetëm në atë që nuk mund t’i nënshtrohet i nte rpr-
et im eve të ndryshme”, pashmangshmërisht k om is i oni i së 
vërtetës do të gje ndet në situatën që të vërtetojë fa ktet, 
por e dhe përgjegjësitë i nst it uc i on ale dhe shk aqet të drejt-
përdrejta. Nuk e di nëse kjo ndi hmon në përafrimin e dyja 
këtyre gjërave, se pse me ndoj që është me rëndësi të h et-
ohen shk aqet d uke marrë p arasysh që ato janë në li dhje të 
afërt me fa ktet të c ilat janë të h ulu mt u ara dhe të vërtetuara. 
Më së p aku kjo është përvoja e shumicës së k om is i on eve 
për të vërtetën. 

*
vetëm e dhe një gjë, fj ala më e fu ndit. Nëse k om is i oni 

për të vërtetën e bën punën e vet mirë, shk aqet përfundi-
misht bëhen j om at er i ale. Dua të them që ajo që shpr es oni 
të jetë r ezu ltat i punës së k om is i onit për të vërtetën është që 
p ubl iku të shohë çfarë ka ndo dhur, përvojat që janë pr ekur 
dhe të thotë që për këtë nuk e kz iston asnjë arsyetim, që nuk 
është me rëndësi c ili ka qenë shk aku; kjo do të i shte e p afa-
lshme, k udo, dhe me ndoj që është me rëndësi të ku pt ohen 
shk aqet dhe përgjegjësia, si dhe pa jt ohem me këtë, por 
shpr esoj që në një m oment sho qëria të shohë këto fa kte dhe 
të dëgjojë tr eg imet dhe të thotë që kjo është e p afa lshme 
dhe pikë, pa marrë p arasysh shk aqet, pa marrë p arasysh 
sa të arsye shme apo të p aarsye shme kanë qenë, asgjë nuk 
mund të arsyetojë v epr imet e ti lla. Nesër t ak oh emi prapë 
në ora 10:00. A po, J el ena?
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III Dëgjimet p ubl ike të k om is i on eve të së vërtetës  

Sot do të fl asim për dy se gme nte të rëndësishme në 
punën e k om is i on eve të së vërtetës. Së p ari do të me rr emi 
me dëgjimet p ubl ike, në mënyrë të veçantë me dëgjimet 
e vi kt im ave, p astaj së ba shku do t’a shikojmë një film. Për 
këtë mëngjes nuk k emi pl an if ik uar pauzën për k afe. Do të 
fillojmë me punë në ora 10:00 dhe do të punojmë d eri në 
12:30. Gjatë pr eza nt imit do të k emi d isk utim, dhe p astaj do 
të sh ik oni fi lmin i c ili do të zgjasë rreth një orë e 15 m in-
uta. Fj ala është për një film mjaft i nt er esant, e kam fjalën 
për temën e tij, është mjaft i b ala nc uar dhe mjaft i qartë. 
Pas kësaj do të k emi pak kohë që të bisedojmë rreth fi lmit 
, r e ag im eve t u aja rreth fi lmit dhe këtë d isk utim mund t’a 
vazhdojmë e dhe gjatë kohës së r eze rv uar për drekë. P astaj 
kur të kth eh emi në ligjëratat e pa sd ites, do të k emi një 
s esion të shkurtë rreth një a kt iv it eti tjetër me rëndësi të 
k om is i onit të së vërtetës, dhe ajo është përgatitja dhe p ar-
aq itja e r apo rtit përfundimtar rreth të c ilit do të bisedojmë 
më d et ajisht. Fa tke qësisht, mua nuk më ka rënë në mend që 
t’u sjell she mbuj të r apo rt eve të k om is i on eve të së vërtetës. 
Në fakt, sh um ica e r apo rt eve tashmë p ubl ik ohet në formë 
te l ibrit, z ak onisht kanë nga katër ose pesë vëllime, shpesh 
përmbajnë e dhe me mijëra f aqe, d uke përfshirë e dhe 
ane kset. Në ditët e so tme, p oa shtu i publikojnë e dhe në 
CD-ROM, d isa r apo rte p ubl ik ohen e dhe ne f aqet e i nte rn-
etit të k om is i on eve të mëhershme, e kështu me radhë. Do 
të me rr emi me r apo rtet përfundimtare në mënyrë që të 
kuptojmë rëndësinë e tyre p ote nc i ale, mirëpo do të fl asim 
p oa shtu për mënyrat se si mund të përmblidhen r apo rtet 
përfundimtare në mënyrë që të jenë më të lehtë për t’u 
përdorur, veçanërisht kur janë në pyetje r ek oma nd imet 
dhe r oli i sho qërisë c iv ile në li dhje me ato r apo rte. Kjo do 
të zgjasë nga 15:00 d eri 18:00, në kuadër të asaj ligjërate do 
të o rg an iz ohet p a uza për k afe. P oa shtu në kohën prej 15:00 
d eri 18:00 do të fl asim rreth idesë li dhur me k om is i onin 
r egj i onal dhe do të k emi s es i onin në të c ilin në p arim s ec ili 
do të mund të p ar aqesë pyetje, bëjnë k ome nte dhe p ar-
aqesë bre ngat në li dhje me atë ide dhe shpr esoj që në fund 
të ditës do të arrijmë një ko nse nsus të ca kt uar rreth asaj se 
c ilat mund të jenë pr obl emet apo  th em el ore, dhe h apat e 
ardhshëm vendimtarë. Kështu përafërsisht e k emi p ar ame-
nd uar re ndin e ditës për sot. P ara se të fillojmë me dëgjimet 
p ubl ike, dëshiroj t’u pyes a ka nd okush ndonjë pyetje në 
li dhje me ligjëratat e dje shme. Nëse k eni, e k eni r astin që 
të p ara shtr oni pyetjet t ani. Atëherë? Nuk ka? Në rr egull. 
Atëherë vazhdojmë me dëgjimet p ubl ike. Ndo shta do të 
mund të përsërisë d isa çështje nga d ita e dje shme. E p ara, 
k om is i onet e të vërtetës, veçanërisht nga përvojat e Afrikës 
së J ugut, organizojnë dëgjime p ubl ike m as ive. Me fjalë të 
tj era sh um ica e k om is i on eve të së vërtetës nga k om is i onet 
jug-afr ik ane në v itin 1995 kanë o rg an iz uar dëgjime p ubl-

ike, veçanërisht dëgjime të vi kt im ave. Kjo është bërë kom-
ponentë sta nda rde e punës së k om is i on eve të së vërtetës. 
P oa shtu është me rëndësi që të përsërisë që d er isa të f ok us-
ohem në dëgjimin ko nkret të vi kt im ave të përmendur më 
lartë, me fjalë të tj era dëgjimet e o rg an iz u ara për vi kt im ave 
i nd iv id u ale për të c ilat ato dëshmojnë në mënyrë p ubl ike, 
në një lloj pla tfo rme p ubl ike me prezencën e m ed i ave n ac-
i on ale të c ilat i përcjellin dëshmitë e p ar aq it ura. Dëgjimet 
e vi kt im ave janë vetëm një lloj i dëgjimeve p ubl ike të c ilat 
k om is i onet e së vërtetës mund t’i organizojnë dhe shumë të 
ti lla janë o rg an iz uar. Nga ana tjetër, kjo është një in ov acion 
të c ilin e ka me nd uar k om is i oni i të vërtetës në Afrikën e 
J ugut dhe e c ila p astaj është marrë në ve nde të ndryshme. 
Mirëpo, prapëseprapë, vetëm ta përsëris që k om is i onet e të 
vërtetës në shumë r aste kanë o rg an iz uar dëgjime i nst it uc-
i on ale, të c ilat prapë janë dëgjime p ubl ike në të c ilat i nst-
it uc i onet ft ohen që të t ak ohen me k om is i onin në p ublik, 
të kenë d eb ate të h ap ura dhe d isk ut ime rreth pr obl em eve 
me të c ilat me rret k om is i oni, dhe p oa shtu janë o rg an iz uar 
dëgjime t em at ike, për she mbull dëgjime të o rg an iz u ara 
rreth përkatësisë gj in ore, dëgjime të ku sht u ara përvojave të 
fëmijëve. Këto she mbuj i kam p ar aq itur dje. Përveç kësaj, 
janë o rg an iz uar dëgjime ku sht uar ngja rj eve të ca kt u ara, si 
dhe dëgjime ku sht uar pa rt ive p ol it ike. Në njëfarë mënyre 
këto po i përsërisë vetëm për të the ks uar se sa janë k om-
is i onet kr e at ive dhe më të m irat janë ato k om is i one të së 
vërtetës të c ilat v eten e sh ohin si akterë që mund të gjejnë 
q asje të r eja për v epr imet të c ilat mund të ushtrojnë nd ikim 
të f uqishëm në ve nd osjen e të vërtetës dhe s ec ili k om ision 
ka p asur p ikat e v eta të dobëta, mirëpo s ec ili prej tyre ka 
bërë in ov ac i onet/shp ikjet e v eta dhe në këtë ku ptim nëse ju 
pl an if ik oni të e cni më t utje me zhvi ll imin e idesë për k om-
is i onin r egj i onal këtu pandërprerë do të d uhet të me nd oni 
gjëra të r eja të c ilat këtu mund të kenë ku ptim dhe të c ilat 
në këtë ko ntekst do të mund të me rren p arasysh. 
 

Atëherë, tash për dëgjimin e vi kt im ave. C ilat janë 
përfitimet dhe përparësitë e dëgjimit ëtë vi kt im ave? Me ndoj 
që ju tashmë e p ara nd i eni se c ilat mund të jenë përfitimet 
p ote nc i ale nga dëgjimi i vi kt im ave se pse me ndoj qe sh um ica 
nga ju, për she mbull, k eni pr eza nt uar në f or umet r egj i on ale 
dhe ko nsu lt imet të c ilat janë o rg an iz uar v it eve të fu ndit, në 
të c ilat k eni nd enjur dhe dëgjuar vi kt imat dhe anëtarët e f am-
ilj eve të vi kt im ave se si fl asin për përvojat e tyre në mënyrë 
mjaft h um ane dhe të ndje shme, po a shtu ndo shta k eni p asur 
r astin që të shi hni gjyk imet e ra st eve në sht etet t u aja, dhe 
s ig urisht gjyk imet pranë Tr ib un alit të Hagës. Ato s ig urisht 
që janë ll oje të tj era të dëgjimeve, mirëpo s ig urisht e p ara nd-
i eni pse dëgjimet e vi kt im ave në o rg an iz imin e k om is i on eve 
të së vërtetës kanë një nd ikim të thellë, por unë dëshiroj që 
të shpjegojë se c ilat janë d isa nga përfitimet p ote nc i ale dhe 
arsyeve se pse d uhet të o rg an iz ohen dëgjimet e vi kt im ave.    
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Me ndoj se arsyeja më e rëndësishme, të paktën s ipas 
me nd imit tim, në atë se herë pas h ere o rg an iz ohen ngja rje 
në të c ilat ve ndin kryesor e ma rrin vi kt imat dhe anëtarët 
e f am ilj eve të vi kt im ave. Në gjuhën sp anjo lle e kz iston një 
fjalë shumë e b ukur, e c ila nuk mund të përkthehet në a ngli-
shte siç d uhet, dhe ajo është di gn if ic acion, që do të thotë 
t’i kth ehet d inj it eti viktimës apo anëtarëve të f am iljes së 
viktimës, dhe i ve tmi v eprim që mund të ndërmerret në atë 
dre jtim është që t’u mundësohet që thjeshtë të p ar aq esin 
tr eg imet e tyre në një a mb ient zyrtar dhe p ara o rg an eve 
zyrt are, p ara p ubl ikut/op in i onit të ve ndit, dhe kështu me 
radhë. Kjo nuk është ndonjë gjë e ma dhe, por mund të jetë 
me rëndësi dhe të ketë efekt.  S ig urisht arsyeja tjetër për 
o rg an iz imin e dëgjimeve të vi kt im ave është p ote nc i ali i tyre 
për të p astr uar d eb atin p ublik dhe d isk ut imin p ublik dhe 
me k al imin e kohës, gjatë javëve dhe m ua jve të dëgjimeve 
dhe ek sp oz imit p ara p ubl ikut në ato dëgjime shpresojmë 
që të ndrysh ohet natyra e atyre d isk ut im eve dhe që njerëzit 
do të kenë më tepër ku jdes p ara se të thonë diçka li dhur me 
ndonjë krim të kryer në të kaluarën dhe që këto dëgjime do 
të ndikojnë në atë që çdonjëri të tregojë më tepër r espekt. 
D isa njerëz do të vazhdojnë të tregojnë m osr espekt, mirëpo 
shpesh vërehet një ndryshim mjaft di skret që lind d uke u 
falënderuar këtyre dëgjimeve dhe këtyre tr eg im eve. 

Nga pikëpamja e drejtësisë në tra nz icion është me 
shumë rëndësi që me ndihmën e dëgjimeve të vi kt im ave 
mund të kr ij ohet ndjeshmëria të p ubl iku dhe s ol id ar it eti 
jo vetëm me vi kt imat me të c ilat ndjejnë s ol id ar itet tashmë 
por e dhe për vi kt imat për të c ilat në të kaluarën  kanë r ef uz-
uar t’i sh ohin si vi kt ima apo të c ilat kurrë nuk kanë mu ndur 
as t’i sh ohin si vi kt ima. 

Dhe arsyeja pse është me rëndësi, me ndoj, ka më shumë 
arsye pse është me rëndësi që të kr ij ohet s ol id ar it eti i p ubl-
ikut me vi kt imat është në atë që k om is i oni i të vërtetës  apo 
c il ido o rgan tjetër i ngjashëm do të propozojë r ep ar ac i onin 
e vi kt im ave, do të bëjë pr op oz ime për r efo rma i nst it uc i on-
ale, ndj ekje p en ale, dhe në këtë ku ptim rr itja e k eqa rdhjes 
për vi kt imat do të s ig uro nte d uhej të s ig uro nte mbështetjen 
e p ubl ikut/op in i onit për r e al iz imin e r ek oma nd im eve. Në 
rast se nuk e kz iston mbështetja e p ubl ikut në përfundim 
të punës së k om is i onit të së vërtetës, t ati mp ag u esve në 
atë shtet do t’u vijë vështirë që të pa jt ohen me fa ktin për 
të ndarë dhjetëra apo qi ndra m il i ona euro për pr ogr ame 
të r ep ar ac i onit për një grup r el at ivisht të vogël njerëzish. 
Për këtë përfitimi pra ktik p ote ncial nga dëgjimet është i 
madh. E dhe një arsye pse dëgjimet e vi kt im ave mund të 
jenë shumë të rëndësishme bie në atë se për da llim nga 
a kt iv it etet tj era të k om is i on eve të së vërtetës, këto a kt iv it-
ete me të vërtetë arrijnë d eri tek nj eriu i thje shte. D eb atet e 
s of ist ik u ara p ol it ike, përfundimet e ko mpl ik u ara j ur id ike në 

r apo rtin përfundimtar nuk kanë për qëllim te arrijnë d eri 
te sh um ica e njerëzve të thjeshtë, të paktën nuk i pr ekin në 
mënyrë të thellë, em ot ive dhe ps ik ol ogj ike. Dëgjimet e vi kt-
im ave kanë f uqinë që të sje llin çështjet j ur id ike dhe p ol it ike 
dhe që të pr ekin njerëzit e thjeshtë, dhe prapë ndo shta këtu 
nuk është e ndonjë rëndësie të veçantë, por veçanërisht në 
ko ntekst të një ana lf ab et izmit të gjerë kjo p ar aqet të ve tmen 
mënyrë r e ale që të a rr ihet te këta njerëz dhe kjo p ar aqet 
e dhe një përfitim p ote ncial të dëgjimit të vi kt im ave. 

Po a shtu të përkujtoj që dje k emi f olur për da ll imet në 
mes të fa kt eve dhe tr eg im eve, dhe për rëndësinë e tr eg-
im eve dhe është vështirë që të m oh ohet, që pas dëgjimit 
dhe sh ik imit të atyre tr eg im eve, kr ime të ca kt u ara që 
janë shka kt uar, p asi që e kz iston g ati një vërtetësi dhe një 
pr anim i li ndur nga këto dëgjime të c ilat nuk mund të m oh-
ohen. Njerëzit mund të kundërshtojnë st at ist ikat, por është 
shumë vështirë që të m oh ohet f uqia e të dre jt ave të nj er iut 
dhe tr a uma që mund të sh ihet gje rsa këta njerëz tregojnë 
tr eg imet e tyre.  

Dhe përfitimi i fu ndit për të c ilin me ndoj që është me 
rëndësi që t’a përmend dhe e c ila prek temën për të cilën 
k emi f olur dje ka li dhje me të mësuarit e historisë për peri-
udhë të gjatë. Këto dëgjime, kryesisht në çdo rast, i nc iz ohen  
dhe në d isa r aste shndërrohen në mj ete për të mësuar gj en-
er atat e r eja, a shtu s ikur që sot fëmijët në Gje rm ani shikojnë 
gjyk imet e Nyre nbe rgut, ata në fakt kanë r astin të sh ohin 
pjesë nga ato gjyk ime dhe këtë e dhe e bëjnë. Këto dëgjime 
shumë lehtë mund të shndërrohen në i nstr ume nte mësimi 
dhe ekzistojnë d isa she mbuj. Të gji tha këto i përsërita për 
të a rr itur një pikëpamje më të d et aj uar të paktën në arsyet 
e mësuara nga përvojat e të tjerëve se pse dëgjimet e vi kt-
im ave mund të jenë aq të f uqi shme.    

Në d isa rast nuk mund të o rg an iz ohen dëgjimet e vi kt-
im ave, dëgjimet p ubl ike të vi kt im ave, nganjëherë mund të 
ekzistojnë e dhe arsye ku lt ur ore, për she mbull në d isa ve nde 
nuk është mirë që dhi mbja të ek sp oz ohet. Pra, ekzistojnë 
ku lt ura të c ilat, th emi, nuk e mbështesin idenë që të tr eg-
ohet dhe mbja p ubl ikisht dhe që ka ve nde në të c ilat dëgjimi 
i vi kt im ave do të ko ns id er ohej e çuditshme dhe skajshmër-
ish jo ku lt ur ore ne p arim dhe ne a mb ie nte të ti lla nuk do të 
mund të ki shin asnjë ku ptim. Nuk e di se c ili është me nd imi 
j uaj li dhur me këtë çështje, mirëpo mua më ku jt ohet që në 
kohën kur ka fi ll uar th em el imi i k om is i onit të së vërtetës 
dhe pa jt imit në ish RFJ d ikush në një intervistë i bëri 
pyetjen kryet arit të atëhershëm Ko sht un ica në li dhje me 
dëgjimet p ubl ike dhe se a do t’i organizojë ato k om is i oni i së 
vërtetës, dhe ai u përgjigj, „Ne në këtë vend nuk i pëlqejmë 
shkumëzat.“ Tash ju mund të me nd oni çfarë të d oni, por 
nëse une kam marrë pjesë pe rs on alisht në ko nsu lt ime dhe 
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f or ume këtu, atëherë ky p ohim nuk d uket aspak si mënyrë 
në të cilën dëgjimet p ubl ike do të d uhej të vështrohen këtu. 
S id oqoftë p oe nta e asaj që dua të them është që dëgjimet 
p ubl ike nuk do të pr an ohen mirë dhe njësoj gji tha ndej, në 
mënyrë të veçantë aty ku e kz iston te nde nca kundër p ar aq-
itjes së dhe mbjes në p ublik. 

Natyrisht që mund te ketë e dhe arsye të tj era të cilët 
fl asin në f avor të asaj që dëgjimet p ubl ike nuk do të jenë të 
mundshme dhe arsyeja kryes ore të cilën ua thashë dje është 
e li dhur me çështjen e sigurisë dhe pr obl emet rreth sigurisë. 
Ndonjëherë nuk mund të o rg an iz ohen dëgjimet p ubl ike për 
shkak të pr obl em eve me sigurinë. 

Shumë k om is i one të së vërtetës d uhet të ndërrojnë 
datën dhe ve ndin e mba jtjes së dëgimit të vi kt im ave, dëgji-
meve p ubl ike vetëm për shkak kërcënimeve të sigurisë apo 
në d isa r aste d uket t’i anulojnë f are dhe do të i shte n a ive 
të me nd ohet që të mos ekzistojnë rr ez iqe apo kërcënime 
rreth sigurisë e dhe këtu nëse do të th em el ohej k om is i oni 
r egj i onal dhe te mos dre jt ohen kërcënime d ire kte këtyre 
dëgjimeve p ubl ike, mirëpo do të mund të mësonim nga 
përvojat e d er it ani shme, veçanërisht nga gjyk imet, që ekzis-
tojnë mënyra të o rg an iz imit të dëgjimeve, që e dhe më t utje 
të jenë p ubl ike, dhe le të th emi që do të mund të mb ahe shin 
në ve nde te fshe hta.   

Dëgjime të ti lla do të i nc iz ohe shin dhe do të em it ohe-
shin ne t el ev izion, dhe në fakt do të mb ahe shin ne ve nde 
të fshe hta. Po a shtu e kz iston mundësia që të fsh ihen fytyra 
dhe zëri i pe rs onit e c ila dëshmon. Kjo nuk është id e ale, 
mirëpo në rast n ev oje që të b ala nc ohen rr ez iqe të ca kt u ara, 
ndo shta është më mirë se sa dëgjimet të mos mb ahen f are. 
Gji tha shtu, k uf iz imi i njerëzve që do të ma rrin pjesë në 
dëgjim p oa shtu p ar aqet një mënyrë që të r uhet p ubl ik imi 
i dëgjimit. Mirëpo që të b ala nc ohen n ev ojat dhe i nt er esi 
d uhet të tr eg ohet ku jdes që të mundësohet s ig uria, p ara 
se gji thash të atyre që dëshmojnë, atyre që ma rrin pjesë në 
dëgjim, anëtarëve të k om is i onit dhe st afit. Nganjëherë për 
k at eg ori të ca kt u ara të njerëzve ekzistojnë arsye te m ira që 
dëgjimet të mb ahen të mbyll ura. Sh um ica e k om is i on eve 
nuk mban s es i one të mbyll ura, me fjalë të tj era dëgjime 
pr apa dye rve të mbyll ura për të c ilat p ubl iku nuk d uhet 
kurrë të dijë, t’i shikojë apo dëgjojë. Natyrisht që të gji-
tha përparësitë e përmendura do të mund të zhd uken në 
rast të mba jtjes së dëgjimit p ublik. Mund të përmend d isa 
r aste në të c ilat k om is i onet kanë marrë ve ndim që fëmijët 
në asnjë mënyrë të mos dëshmojnë p ubl ikisht, veçanërisht 
në ra stet kur d uhet dëshmuar për kr imet që janë bërë 
ndaj tyre. Arsyeja pse po them që k om is i oni nuk o rg an-
izon s es i one të mbyll ura apo s ekr ete është në atë se është 
vështirë që të gje ndet arsye që do të arsyeto nte mba jtjen 
e mble dhj eve të mbyll ura ose s ekr ete apo me fjalë të tj era 
b is eda me një pe rson pr apa dye rve të mbyll ura nuk do të 
i shte e mja ft ue shme, pse do të d uhet të ki shte t akim zyrtar 

të k om is i onit dhe dëgjim fo rmal në rast se kjo nuk do t’i 
përcillet p ubl ikut.  Sh um ica e k om is i on eve thjeshtë thotë 
„Ha jde të intervistojmë këtë pe rson dhe ta bëjmë këtë në 
pr iv aci (pa p ublik)“, mirëpo ndonjëherë, dhe këtu do të d oja 
të the ks oja në veçanti ra stet në të c ilat kryesit e v epr ave 
dëshirojnë të nxje rrin dhe tregojnë të vërtetën, ata në d isa 
rast jo vetëm që insistojnë që të j apin d ekl ar atat në fshehtësi 
të plotë, por që e dhe b is eda të o rg an iz ohet s ikur intervistë e 
thjeshtë, por që e dhe s es i oni të jetë zyrtar, kështu që d uhet 
ta përmend e dhe këtë mundësi. Të paramendojmë tash që, 
të kth eh emi të dëgjimi i vi kt im ave me p ar ame nd imin qe 
dëgjimin i vi kt im ave të veçanta do të mb ahet p ubl ikisht, 
c ilat do të i shin çështjet pra kt ike të c ilat c il ido k om ision i 
së vërtetës do të d uhej t’i ki shte p arasysh me r astin e o rg-
an iz imit të këtyre dëgjimeve? E p ara përkundër pr itj eve 
të shumicës, mundësia që të dëgjohet p ubl ikisht mund te 
ndihmojë, në të njëjtën kohë mund të shkaktojë përsëritjen 
e tr a um at iz imit dhe thjeshtë është e p amu ndur që të g ara-
nt ohet se çfarë mund të ndodhë në m ome ntin kur vi kt ima 
apo anëtarët e f am iljes së viktimës ve nd osin të d alin p ara 
p ubl ikut, veçanërisht d uke p asur p arasysh jo vetëm tr a umat 
nga ngja rjes të c ilat u kanë ndo dhur këtyre pe rs on ave por 
e dhe fa ktin që këta njerëz, që dëshmojnë, janë vetëm njerëz 
të thjeshtë, dhe që kurrë me parë nuk janë p ar aq itur në 
t el ev izion, kurrë nuk kanë dalë në skenë, d uhet te tregojnë 
tr eg imet e tyre për gjërat më të shëmtuara të c ilat u kanë 
ndo dhur në jetë.  

Kjo është një e vërtetë me rëndësi për të cilën d uhet të 
j emi të vetëdijshëm gjatë o rg an iz imit të këtyre pr oc es eve. 
Gjëja e dytë, për të cilën d uhet të j emi të vetëdijshëm gjatë 
o rg an iz imit të dëgjimeve të vi kt im ave është që dëgjimet 
p ubl ike dhe dëgjimet e vi kt im ave j ane a kt iv it etet larg më 
kërkuese, të c ilat i organizojnë k om is i onet e të vërtetës – në 
ku ptim f ina nc iar, l ogj istik, në fakt në çdo ku ptim të mund-
shëm. Dëgjimet p ubl ike, të c ilat i o rg an izon k om is i oni i të 
vërtetës në të vërtetë janë a kt iv it etet më kërkues dhe kjo 
është arsyeja që kryes ore që e dhe k om is i onet që k ane p un-
uar e dhe me nga tri v ite nuk kanë a rr itur të organizojnë 
dëgjime në të c ilat do të mund të ki shin r astin të dëshmojnë 
më shumë se d isa qi ndra njerëz, vi kt ima të f am ilj eve të tyre. 
Dhe sh um ica e k om is i on eve do te tho shin që o rg an iz imi 
i dëgjimeve të ti lla do të zgjasë e dhe me m uaj të tërë dhe 
kjo kohë m err e dhe nga a kt iv it etet h et im ore të k om is i-
onit, mirëpo m eqe nëse këto kanë nd ikim kaq të f uqishëm 
k om is i onet i organizojnë ato gjithmonë, veçanërisht nga 
përvojat e k om is i on eve të Afrikës së J ugut.  Megjithatë ato 
kanë pr oblem se pse atyre u d uhet më sh ume kohë, ene rgji 
dhe r esu rse se sa ne çfarëdo a kt iv it eti tjetër të k om is i onit 
të së vërtetës. Dhe shkurt do të shpjegojë pse është kështu 
menjëherë pas fi lmit. P oa shtu është me rëndësi të th uhet 
që dëgjimi i vi kt im ave nuk janë m ome ntet e vërtetimit të 
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së vërtetës. Çfare me ndoj me këtë? Në zgje dhjen e indi-
vidëve të cilëve do tu mundësohet të dëshmojnë, k om is i oni 
nuk ve ndos ’ha jde t’i ma rrim këta apo ata pe rs ona’. Kur 
përzgjidhen njerëzit, k om is i onet p ar apr akisht bëjnë b is eda 
në privatësi (të b es ue shme), apo siç th uhet ma rrin d ekl-
ar atat nga ata njerëz. P astaj, p asi që bëjnë b is edat me një 
numër të madh njerëzish, ve nd osin se kujt ti j apin r astin 
që të flas në dëgjimin p ublik. Në këtë ku ptim , kur pe rs-
oni del të dëshmojë në dëgjimin p ublik, k om is i oni tashmë 
e din tr eg imin e pe rs onit, kjo për k om is i onin nuk p ar aqet 
m ome ntin e të vërtetës, por siç e thash ky është m ome nti i 
tr eg imit të së vërtetës. Natyrisht, mund të ndodh që d isa të 
dhëna mund të dëgjohet për herë të parë gjatë dëshmimit 
p ublik, por ato janë të dhëna të p ak eta dhe që do të mund 
të jenë të dobishëm  për h et imit të c ilin e kryen k om is i oni. 
Të them përsëri, f uqia e dëgjimit është në të f olur/tr eg uar 
dhe jo në atë se çfare a rrin të kuptojë k om is i oni në ku ptim 
të h et imit. 

 Gji tha shtu, kjo t ani i përket k ome ntit të kryet arit 
Ko sht un ica, por p oa shtu ndonjëherë ndodh që të e kz istoj 
rezistencë e fortë çfarëdo ll oji të dëgjimeve p ubl ike, apo që 
ata që mbështesin apo që ata që janë kundërshtar të k om-
is i onit do të thonë –nuk do të i shte mirë që të o rg an iz oni 
dëgjime p ubl ike se pse ato do të shndërrohen në ci rkus, 
apo njerëzit do të fl asin gjithçka dhe do të gënjejnë, si do 
të ko ntro ll oni gënjeshtrat kjo do ti përngjaj në një gjykim 
të rrejshëm pa g ara nci të s ig ur u ara dhe ju këtë nuk do të 
d uhej që ta bëni. Në r e al itet dëgjimet e vi kt im ave janë ngja-
rje s ole mne dhe në këtë m oment unë nuk dëshiroj të them 
asgjë më shumë se pse dëshiroj që ju vet të sh ik oni d isa 
f ot ogr afi nga këto katër k om is i one për të vërtetën, mirëpo 
vetëm dëshiroj që të d ini që gjithmonë do të ketë mjaft 
njerëz që do të thonë se kjo është shndërruar në ci rkus dhe 
që është më mirë që të mos bëhet spektakël p ublik nga këto 
gjëra. Në r e al itet ju do të shi hni se ky është një akt s olemn, 
s er ioz dhe i çmuar. Gj eja e fu ndit që njerëzit d uhet të kanë 
p arasysh ndërlidhet me ve nd imin e dhimbshëm se kush 
do të p ar aq itet në dëgjim. Tanimë e përmenda që kjo do të 
jetë një pë rqi ndje e vogël nga nr. i përgjithshëm i vi kt im ave 
i c ili do të ketë rast që të dëshmojnë në p ublik. Gjithmonë 
një numër shumë më të madh të vi kt im ave dhe familjarëve 
të tyre do të dëshironin të j apin dëshmi s esa që do të kenë 
r astin. Për të ku pt uar këtë do të jap d isa st at ist ika. Psh. në 
Afrikën e J ugut më pak se 10 % të vi kt im ave kanë dëshmuar, 
në M arok një pë rqi ndje nga n umri i përgjithshëm i vi kt im-
ave ka pas r astin të dëshmoj por kjo nuk e zvogëlon f uqinë 
e dëgjimeve p ubl ike. Me k eqa rdhje, e kz iston pr obl emi që 
k om is i onin në një periudhë të ca kt uar k oh ore d uhet të 
p unon me r esu rse të l im it u ara dhe bu xhet të l im it uar, d uke 
ndërmarrë e dhe a kt iv it ete të tj era, dhe një numër shumë 
i vogël i njerëzve ka r astin për të tr eg uar, për këtë është 

shumë me rëndësi që të kr ij ohen kr it ere të qa rta të dre jta 
dhe tra nsp are nte për të zgje dhur njerëz të cilëve do të iu 
j epet ky rast, dhe kjo nuk e lehtëson zgje dhjen, por së p aku 
kr it eret e qa rta përdoren. Do të ju c eki d isa she mbuj të 
këtyre kr it er eve të qa rta që janë përdorur nga k om is i onet e 
së vërtetës d eri t ani në m ar rjen e këtyre ve nd ime se kujt ti 
ipet r asti që të fletë në një dëgjim p ublik. 

Një nga kr it eret bazë është st ab il it eti em oc i onal in një 
i nd iv idi. Nuk është në asnjë i nt eres të K om is i onit që të bie 
në pozitë të tillë një pe rson për të c ilin e kz iston mundësia 
e ma dhe të k aloj e dhe një herë nëpër një traumë dhe nëse 
ai pe rson nuk është në gje ndje të flet ne mënyrë të qetë. 
Pra ky është një kr iter ndërsa kr it eri tjetër mund të jetë 
f uqia e tr eg imit i nd iv idual. D isa njerëz thjesht i tregojnë 
tr eg imet e tyre, në mënyrën e c ila është më e f uqi shme se 
të tj erat. Natyrisht d isa njerëz nuk mu nden te thënë asnjë 
fjalë ndërsa të tjerët mund të fl asim për çdo gjë tjetër për-
pos gjërave që ju kanë ndodhë tyre dhe ju d uhet në mënyrë 
i nd ire kte të zb ul oni se çfarë ju ka ndodh atyre. Gjërat janë 
kështu, f uqia e një tr eg imi p ar aqet një fa ktor të zakonshëm 
por ekzistojnë e dhe kr it ere tj era për të c ilat K om is i oni do 
të përkujdeset d uke ma rre p arasysh se mund të o rg an iz ohet 
n umri i k uf iz uar i dëgjimeve në të c ilat mund të dëgjohen 
tr eg imet e më tepër se qi ndra njerëzve bre nda d isa javëve, 
z ak onisht K om is i oni do të mu nd ohet të s ig uroj l ar am anin 
e tr eg im eve, te moshës , gjinisë, fesë. racës por e dhe të peri-
udhës k oh ore në të cilën është kryer kr imi. Për she mbull, 
K om is i oni shumë shpesh ve ndos që përveç dëgjimit të tr eg-
im eve të njerëzve, të c ilat kanë v ua jtur në rre th ana të d it ura, 
që në dëgjim të fus e dhe d isa ngja rje tj era për të c ilat p ubl-
iku nuk di gjë në mënyrë që të kr ij ohet një lloj balancë. Këto 
janë d isa nga kr it eret e përbashkëta, por po a shtu ki sha pas 
dëshire te qa rtësoj një gjë. M ar rja në pyetje e vi kt im ave, të 
p er on ave të cilët do të vinë të dëshmojnë në r olin e viktimës 
apo të anëtarëve të f am iljes, do ta bëjnë këtë vetëm në b aza 
vu lln et are. Asnjë K om ision asnjëherë nuk do ta shtyj me 
forcë as viktimën  e as anëtarët e f am iljes që te j apin dëshmi. 
Është një gjë tjetër nëse K om is i oni ka aut or izim të ftoj pe rs-
onat për dëshmi dhe kur i ns iston që pe rs oni i ak uz u ara apo 
pe rs oni i c ili është emëruar si kryes i kr imit p ar aq itet p ara 
K om is i onit. M ar rja në pyetje e viktimës është thjesht një 
pr oces vu lln etar. Megjithatë ki sha dashtë  të cek e dhe d isa 
gjëra, mbas së cilës mund të kalojmë në rre thin e pyetj eve 
dhe k ome nt eve t u aja, dhe p astaj mund ta shikojmë fi lmin. 
Gjëja e fu ndit për të cilën de sha të flas është e d ini.... Thash 
që o rg an iz imi i m ar rjes në pyetje është një a kt iv itet shumë i 
madh të c ilin e ndërmerr K om is i oni. Këtë do tua shpj egoj në 
atë mënyrë që do të ju tr egoj për të gji tha a kt iv it etet të c ilat 
i ndërmerr për tu o rg an iz uar dëgjimi i vi kt im ave , natyrisht 
nëse d oni ta bëni këtë gjë në mënyrë të d uhur. Gjëja e parë 
për të cilën K om is i oni d uhet të marrë ve ndim në mënyrë 



Tre ning o me ha ni zmi ma za utvr đi va nje i ka zi va nje isti ne o pro šlo sti

2 3

shumë sp ec if ike është sa m ar rje në pyetje do ti o rg an izoj 
se pse d uhet të k eni p arasysh gjë që e kam c ekur e dhe më 
herët se K om is i oni ka k ap ac itet njerëzor të k uf iz uar të cilët 
në të njëjtën kohë me rren me punë m ed i ave, me h ulu mt-
ime me p olic, h ulu mt ime f ore nz ike, bisedojnë me mijëra 
vi kt ima, vizitojnë va rr ezat, vizitojnë gjyk atat, organizojnë 
d eb ate p ublik, ndo shta fillojnë të përgatisin r apo rtin f inal, 
mble dhin të ho lla, d.m.th. K om is i onet kryejnë aq shumë  
gjëra në të njëjtën kohë dhe për këtë nuk është e mu ndur 
të ve nd osin e dhe për n umrin e dëgjimeve që d uhet o rg an-
iz uar.  Të gji tha a kt iv it etet tj era të c ilat i ndërmarrim  e d ini 
kanë për qëllim përfundimin e h ulu mt im eve, nuk mund  të 
ma rrin më tepër se një vjet të ma nd atit tanimë të k uf iz uar.  
P ara shtr ohet pyetja si të b ala nc ohen këto gjëra. Pra, pyetja 
është si të përcaktohet n umri i dëgjimeve p ubl ike  që është 
një pyetje shumë pra kt ike, por një ve ndim të ti lle mund ta 
m er rni gjatë f az ave të ndryshme të punës.

Ku d uhet o rg an iz uat dëgjimet p ubl ike. Këto gjëra ma rri 
kohë. Nëse d oni të o rg an iz oni dëgjime në pjesë të ndry-
shme të ve ndit,  ne pjesët u rb ane dhe r ur ale apo në sht ete 
të ndryshme. Në fakt, më d uhet të ju përmend një she mbull 
i nt er esant të K om is i oni të së vërtetës në L ib eri e c ila mu 
t ani është d uke i o rg an iz uar dëgjimet jo vetëm në L ib eri 
por e dhe në SHBA në d isa qyt etet ku jetojnë k om un it ete 
L ib er i ane të cilëve ju është dhënë mundësia qe të fl asin. Në 
çdo rast, është shumë me rëndësi çështja se ku do të o rg-
an iz ohen dëgjimet, por kjo pyetje nuk p ara shtr ohet vetëm 
në ku ptim të ve ndit ku do të o rg an iz ohet por e dhe në pikë-
pamje të zgje dhjes së ndërtesës së përshtatshme.
E dhe pse kjo mund të tingëllojë pr oz a ike, megjithatë zgje-
dhja e ndërtesës është me shumë rëndësi  dhe për këtë 
d uhet të ve nd oset. Në d isa r aste dëgjimet janë o rg an iz uar.... 
Do të shi hni në Afrikën J ug ore d isa dëgjime janë mba jtur 
në ki sha. Kjo ka qenë një zgje dhje shumë e vetëdijshme. Në 
ra stet tj era janë mba jtur në l ok alet e bashkësive l ok ale apo 
në d isa ndërtesa të c ilat janë ba nka. Tash, nëse K om is i oni 
dëshiron që l ok ac i oni të ketë ndonjë vlerë si mb ol ike me 
dëgjimet,  zgje dhja e l ok ac i onit ka rëndësi. Në çdo rast, nëse 
k eni dëshirë që me qi ndra njerëz f iz ikisht të jenë pr ezent në 
dëgjimet p ubl ike atëherë ju d uhet p aj isje te kn ike e ko ns id-
er ue shme , e c ila në shumicën e ra st eve mu ngon, e ndërlidh 
e dhe op er ac i one të mëdha l ogj ist ike dhe f ina nc i are kështu 
që është shumë me rëndësi mënyra se si bëhet e tërë kjo dhe 
mënyra e zgje dhjes së ndërtesës është shumë me rëndësi. 
Nëse th oni do ti o rg an iz oni tetë dëgjime në tetë ve nde të 
ndryshme atëherë do të k eni tetë herë më shumë punë ne 
fakt 70 herë më shumë punë në praktikë.

Po a shtu, është me rëndësi të d ini si do ta rr egu ll oni 
l ok alin në të c ilin do të mb ahet dëgjimi. Është e p amu ndur 
se bëhet fjalë për këtë punë. Do të shi hni d isa f ot ogr afi  
që të k eni pasqyrën e zgje dhjes së l ok al eve të ndryshme 

në ve nde të ndryshme. Është shumë me rëndësi si d uket 
dh oma. Dëgjimi nuk do të jetë i suksesshëm nëse l ok ali i 
ngj ason shumë gjykatës kështu që është shumë me rëndësi 
si i p oston pe rs onat në dhomë.  Do të shi hni përgatitjet të 
ndryshme. E dhe pse do të fl asim më vonë për ketë do të  cek 
d isa she mbuj  Afr ika J ug ore.... Mund ta v iz atoj. Në Afrikën 
J ug ore ka qenë një dhomë e dëgjimeve dhe këtu në bazë 
k eni një l okal ku janë të gjithë dhe vi kt imat shikojnë nga 
kjo anë ku rse anëtarët e k om is i onit qëndrojnë pak më lartë. 
Pra, k eni pas njerëz. A shi hni? Këtu kanë qenë njerëzit, 
vi kt imat kanë sh ik uar kah k om is i oni, anëtarët e k om is i-
onit janë në një n ivel më lartë të ngjajnë pak në gjykatës. 
Ky është një m odel që është ado pt uar ne P eru siç do të 
shi hni më vonë. Kjo i shte ndërtesa. Njerëzit e dhe më tej 
qëndr onin aty, vetëm se anëtarët e k om is i onit dhe njerëzit 
të cilët kanë dëshmuar të gjithë kanë qenë në një tavolinë 
në n ivel të njëjtë, vi kt imat dhe anëtarët e f am iljes i shin në 
fakt të kthyer kah k om is i oni. Në M arok p ubl iku ka qenë 
si mb ol ikisht e kthyer kah ko mbi d uke sh ik uar në k am era 
, ndërsa k om is i oni rri nte anash se pse p oe nta i shte që vi kt-
ima të jetë në planë të parë e jo k om is i oni. Përveç kësaj, kjo 
i shte shumë i nt er esa nte meqë k om is i oni m ar oken nuk ka 
pas mundësi të ju ofroj të gjithëve mundësi te dëshmojnë 
atëherë ajo i ka ft uar d isa prej tyre që të dëgjojnë dëshminë 
e tjerëve por që v ua jtjet  e tyre të nj ihen pa m arr p arasysh 
qe ata nuk ki shin mundësi të fl asin. Ne c ilin do rast, vetëm 
de sha të cek se këtu ka sh ume gjëra për të c ilat d uhet me nd-
uar. D uhet përmendur e dhe një gjë është shumë me rëndësi 
të d ihet da ll imi në mes dëgjimit të viktimës dhe r olit të c ilin 
e ka në gjykim, këtu thje shti i l ej ohet f am iljes të jetë pr ezent 
gjatë gjithë kohës. 

Po a shtu në M arok, është da shur ta përmend e dhe këtë, 
se të gji tha k om is i one tj era kanë pas vetëm nga një pe rson 
që do të dëshmoj në skenë d er isa të tjerët kanë prit mbr apa 
të cilët një nga një do të v inin në skenë. Në M arok të gjithë 
shtatë apo më tepër pe rs ona që do të dëshmoni ve nd ose-
shin në një vend që të dëgjonin e dhe dëshmi tj era. Po e 
përsëris, de sha tua pr eza ntoj këtë pasqyrim se pse e kz iston 
një lloj i ndërlikueshmërisë së o rg an izmit të dëgjimeve të 
vi kt im ave sa që prej tyre mund të bëhet një shkencë. Por e 
gjithë kjo ndërron dhe çdo k om ision i rri h ulu mton k om is i-
one të mëparshme dhe gjen zgje dhje të ndryshme në s it u ata 
ko nkr ete në të c ilat gje ndet.

Sa i përket traumës, e c ila mund të p ara sh ihet  kur ti 
ft oni njerëzit të cilët kanë k al uar nëpër v ua jtje të dëshmojë 
në dëgjime p ubl ike, k om is i oni patjetër ka për obl igim që 
këta njerëz ti përgatis për dëshmi, tu tr egoj se çka do të 
ndodhë aty e çka jo, çka të pr esin  por ti përgatis e dhe nga 
aspe kti ps ik ol ogjik. Në m ome ntin e mba jtjes së dëgjimit, 
k om is i oni po a shtu d uhet të jetë pr ezent që eve nt u alisht 
të ofroj përkrahje m or ale që pe rs oni mos të kalojë nëpër 
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traumë e dhe një herë. E dhe nëse ndodh që pe rs oni të tr a-
um at iz ohet, k om is i oni është i obl ig uar të s ig uroj shërbim 
mjekësor. Do ta cek një rast. Në G ana nj eriu që ka dalë në 
skenë ka pas sulm në zemër dhe ka vd ekur. Në çdo dëgjim 
pas kësaj është s ig ur uar mj eti i ndihmës së shpejt. Do të 
shi hni se në M arok kanë bërë ko ntro llin mjekësor të gjithë 
atyre që kanë dëshmuar p ara se të d alin në skenë. Dhe si nq-
erisht kjo është më së p aku që k om is i oni mund të bëjë për 
vi kt ima. P astaj, çka me vetë dëgjimin? Sa gjatë do të ketë 
drejtë të flas vi kt ima apo anëtari i f am iljes? Jam i s igurt se 
d isa njerëz do të fl isnin me orë të tëra. Si të përmblidhni 
20 vjet burg në më pakë se katër orë? Nga ana tjetër çdo 
herë d uhet pas p arasysh që d uhet të mb ahet vëmendja e 
p ubl ikut dhe mundësia e dhënies së fjalës të gjithë atyre që 
do të dëshmojnë. A d uhet të e kz ist oje një mënyrë e ndër-
prerjes? Ky është një pr oblem shumë i madh por k om is i oni 
me s ig uri do të gje ndet në një situatë ku d uhet ta ndërpret 
dëshmitarin. Jo gjithnjë. D isa njerëz fl asin shumë shpejt 
d isa jo. D isa k om is i one e caktojnë kohën por në çdo rast 
k om is i oni do të pr ovoj të bëj me d ije dëshmitarin për k ohe 
të l im it uar.  Por, në m ome ntin kur ata janë në skenë çdo gjë 
mund të ndryshoj. Kështu që e dhe kjo është një çështje  e 
ko mpl ik uar. Çka ndodh nëse pe rs oni del në skenë dhe fi llon 
të flas për gjëra të c ilat nuk kanë të bëjnë me r asti por fi llon 
të dre jton gi shtin d uke thënë Pe rs oni X ma ka bërë këtë? 
Çfarë do të d uhej të bëhej këtu në aspe ktin pr oc ed ural  në 
rast të një ak uze të tillë? Në d isa r aste k om is i oni do ti të rheq 
vëmendjen dëshmitarit dhe do ta pyes se çfarë e ka në planë 
të flas p ara k om is i onit, dhe nëse d ihet p ar apr akisht që d isa 
i nd ivid do të jenë të emëruar atëherë më së p aku e dhe ai 
pe rson d uhet të ft ohet të jetë pr ezent. D isa k om is i one kanë 
pr ov uat të bi ndin d isa dëshmitarë të h eqin dorë nga një 
gjë e tillë. Ta l usin viktimën që të f ok us ohet në atë që i ka 
ndodh atyre se pse nëse një i nd ivid do të i shte i ak uz uar në 
rre th ana të ti lla, atëherë këtij pe rs oni d uhet ti nj ihet e dre jta 
të përgjigjet. Kjo nuk do të thotë se ai i nd ivid d uhet të ketë 
dëgjim të ndarë, por p as ojat që ak uza mund të ketë në pe rs-
on al it etin e tij mund të jenë s er i oze. Nëse nuk iu j epet r asti 
që të j apin përgjigje kjo mund të p ar aqes shk elje të të dre jt-
ave pr oc ed ur ale të këtij pe rs oni. Në të vërtetë, kjo p ar aqet 
shk elje të të dre jt ave të nj er iut. Ne të gjithë k emi të dre jta 
të nj er iut në bazë të marrëveshjeve më të rëndësishme 
p ol it ike dhe c iv ile të c ilat na mbrojnë nga su lmet a rb itr are 
në d inj it etin tonë. Kjo është një prej të dre jt ave th em el ore 
të nj er iut. E dhe pse vi kt ima mund të emëron pe rs onin e 
d uhur, ne nuk g uxojmë që këtë ta pranojmë p ar apr akisht 
si të vërtetë, thjesht nuk g uxojmë as të supozojmë. Kjo 
është e dhe një çështje tjetër th em el ore për të cilën d uhet 
me nd uar. M ar oku ka qenë veçanërisht ko ntr averz, ata në 
p arim kanë a rr itur një marrëveshje m or ale th em el ore e c ila 
nuk ka qenë marrëveshje me shkrim, por vetëm m or ale, 
me njerëz që do të p ar aq iten për të dëshmuar me të cilën 

marrëveshje pe rs onat janë detyr uar që të mos përmendin 
i nd ivid të ca kt uar se pse k om is i oni ka d ekl ar uar se nëse kjo 
do të ndo dhte, dëgjimi do të m er rte p amjen e një gjyk imi 
dhe do të shndërronte në një lloj të m ini-gjyk imi, gjë që do 
të m er rte kohë dhe r esu rse dhe do të të rheq vëmendjen nga 
vi kt ima gjë që ne nuk e dëshirojmë. Ky ve ndim i k om is i onit 
ka qenë shumë i kr it ik uar dhe ko ntr averz por p oa shtu ka 
p atur shumë ithtarë. 

Këto janë pr obl emet të c ilat d uhet të i luftojmë. Kjo nuk 
është mënyra për ti shma ngur ato. Ju d uhet që të ul eni dhe 
të me nd oni dhe të ve nd osni se çfarë zgji dhje të bëhet në 
këtë rrethanë. Ka e dhe shumë çështje mbi të c ilat mund të 
d isk ut ohet, por me l ej oni që vetëm të përfundoj, dhe p astaj 
mund të më bëni d isa pyetje ose mund drejtpërdrejtë të 
kalojmë në film. 

E dhe një rol i c ili është shumë i rëndësishëm janë 
natyrisht m ed iat, posaçërisht r oli i m ed i ave në këto dëgjime 
p ubl ike. Shku rt imisht thënë, nëse m ed iat nuk janë prezentë 
atëherë vetëm ata njerëz që janë në sallë do të kenë mundës-
inë për të dëgjuar ose përjetuar këto tr eg ime, më së shu mti 
d isa qi ndra njerëz. Këto tr eg ime dhe f uqia e tyre mund ta 
mbërrijë te p ubl iku i gjerë vetëm përmes m ed i ave, së p ari 
përmes t el ev iz i onit. Kështu që a nga zh imi i m ed i ave në 
fazën e he rshme të këtij pr oc esi dhe r oli i tyre në m ome-
ntin e dëgjimit është e rëndësisë së posaçme. E dhe këtu 
d uhet të me rren d isa ve nd ime th em el ore dhe të bëhen 
d isa ara nzh ime. Ju si k om ision nuk mund të detyr oni 
m ed iat që të i nt er es ohen ose të janë pr ezent në t ak imet 
t u aja. Si mund të bi nden ata? Me ata së p ari fi ll ohen b is-
ed imet, ju dërgohen ft esat, ju i i ntr ig oni ata në mënyrë që 
të mendojnë se kjo është një çështje e rëndësishme dhe të 
caktojnë gazetarë dhe r epo rter me detyrë që të përcjellin 
këto tr eg ime. D uhet të i bin dni dhe në d isa r aste kjo është 
a rr itur me su kses. 
Në çdo rast, këto dëgjime të vi kt im ave kanë nd ikim të 
f uqishëm mbi të gji tha për shkak të f uqisë së tr eg imit, që 
mund të a rr ihet vetëm përmes m ed i ave, dhe si nq erisht 
fun ks i onon vetëm nëse k om is i oni i nv eston me ndim të 
mjaftueshëm dhe r esu rse në o rg an iz imin e tyre. Nëse kjo 
nuk bëhet a shtu si d uhet, dëgjimet mund të dështojnë, 
dhe jo vetëm dështim në ku pt imin në r aport me p ubl ikun, 
l egj it im it etin, por e dhe dështim njerëzor për ata pe rs ona 
që do të dëshmojnë. Pra është me rëndësi të posaçme të 
ketë sens në këtë pr oces. 

Më l ej oni që këtu të përfundoj k ome ntet e mia. 
Me ndoj që këto çështje do të ju jenë e dhe më të qa rta pas 
sh ik imit të fi lmit. Ky film nuk është d ed ik uar vetëm dëgji-
meve p ubl ike por e dhe për a kt iv it ete të tj era të k om is i on-
eve për të vërteten dhe me ndoj që do të ju jep një ide të 
mirë për përparësitë dhe mangësitë e tyre të mundshme. 
Por p ara se të lëshojmë fi lmin, të sh ikoj nëse ka ndonjë 
k oment, pyetje apo replikë eve nt u ale?
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Te nt imet e o rg an iz at ave j oq ev er it are apo jo zyrt are 
për të o rg an iz uar dëgjime të këtij ll oji janë gjithmonë të 
mundshme dhe në shumicën e këtyre ve nd eve janë o rg-
an iz uar e dhe dëgjimet jozyrt are, por me ndoj që da ll imi 
th em elor – d uke mos marrë p arasysh b ur imet shtesë, 
r esu rse f ina nc i are dhe njerëzore të d uhur për të o rg an-
iz uar këto spe kt akle p ubl ike. Nuk e di nëse përkthyesit e 
zotërojnë frëngjishten por fj ala e d uhur është m iso nse nce, 
e unë nuk e di se si ta përkthej atë. Në çdo rast, dhe në 
a shtu përngjan, përafërsisht s ikur ndonjë teatër p ublik 
por me tr eg ime të vërteta dhe no rm alisht me njerëz të 
vërtetë. Dhe kjo në të vërtetë nuk është teatër, por gjëra të 
vërteta. Mund të th uhet se se kjo është ll oji më i vrazhdë 
i r e al itet pr ogr am eve (r e ality pr ogra mme). Mirëpo, në 
esencën e iniciativës jo-fo rm ale, me ndoj çka është da ll-
imi mes këtyre k om is i on eve, përveç r esu rs eve, r esu rs eve 
shtesë, është gji tha shtu e dhe ato që in ic i at iva j ofo rm ale 
dhe natyrisht për shumicën e atyre që do të dëshmojnë 
fa kti që ata që e bëjnë në ko nte kstin e iniciativës zyrt are 
e c ila nënkupton pr anim dhe vërtetim nga ana e sht etit e 
asaj që iu ka ndo dhur dhe fa kti i thjesht që ata dëshmojnë 
jep një d ime nsion shtesë i c ili s ipas m eje shkon më larg se 
që mund të shkoj in ic i at iva jo-fo rm ale. Në rr egull, ha jde pra 
të sh ohim fi lmin. P ara kësaj më l ej oni që vetëm të të rheq 
pe rdet. T ani po e lëshojmë fi lmin. 

IV Xh ir imi fi lmik mbi k om is i onet për të vërtetën 

Vetëm do të mund të sht oja që prej asaj l iste do të mund 
të hi qnim e dhe d isa k om is i one, por jam i lu mtur që të heq 
Jugosllavinë me qëllim të pa jt imit. A ka ndonjë k oment apo 
pyetje që do ta nd anit me ne mbi atë që pamë? Vetëm do të 
kth ehem pak në d isa gjëra. K emi parë këtë film: ai mb ulon 
shumë aspe kte të ndryshme të k om is i onit për të vërtetën, 
por p ara fi lmit është mba jtur pr eza nt imi mbi dëgjimet 
p ubl ike, dëgjimit të vi kt im ave, dhe me nd ova vetëm ta cek... 
S ig urisht që mund të vëreni d isa aspe kte të ndryshme të 
dëgjimeve dhe ta shi hni që d isa prej tyre d uken më tepër si 
gjyk ime, d isa më pak, por më l ej oni t’ju të rheq vëmendjen 
tek d isa mënyra me të c ilat k om is i oni është mu ndur të kri-
jojë një atmosferë ndryshe për këto tr eg ime. Ndo shta k eni 
vërejtur, për she mbull, që l ulet qëndrojnë në tavolinë kur 
d ikush dëshmon. Nuk k eni p asur r astin ta shi hni se pse në 
film nuk është p ar aq itur, por përgjithësisht p ara dëshmive 
z ak onisht, varësisht nga sht eti apo zgje dhja, më së p ari 
th uhet një l utje, në r astin e Afrikës së J ugut p ara dëgjimit 
është kënduar hi mni shtetëror, që ka qenë shumë i nt er esa-
nte se pse hi mni shtetëror është ndërruar pas tra nz ic i onit 
dhe me a rdhjen e Mandelës në pu shtet. Në shumicën e 
dëgjimeve që k eni parë, prapë me përjashtim të Afrikës 
së J ugut, nuk ka p asur avokatë, nuk ka p asur pyetje. Në të 
vërtetë, r asti më ek strem ka qenë në M arok, ku anëtarët 

e k om is i onit nuk bënin pyetje, as k ome nte, thjesht ft onin 
njerëzit, në frëngjisht ata q uhe shin les e cc ute, dëgjues, dhe 
një prej anëtarëve të k om is i onit tho shte që “p una jonë është 
të dëgjojmë, dhe të dëgjojmë mirë e mirë”, dhe në fakt kjo 
i shte e ve tmja punë që ata ki shin marrë, d uke u mu nd uar që 
të bëheshin vesh i gjithë sho qërisë. Gji tha shtu, k eni mu ndur 
të shi hni që k om is i onet kanë kr ij uar l ogot e v eta, d uke kr ij-
uar një emër që pë rfa qëson m is i onin që ata mu nd ohen të 
arrijnë, dhe ajo l ogo, që është tjetër në s ec ilin rast, është 
p ar aq itur e dhe në dëgjimet p ubl ike. Nganjëherë janë ngr-
itur e dhe fl amuj të sht etit, por në s ec ilin rast pozitë qe ndr-
ore gjithmonë m err l og oja e k om is i onit, z ak onisht me një 
rresht, apo një përshkrim, i c ili thotë “me të vërtetën d eri në 
shërim” apo një sl ogan tjetër që zgje dhet nga k om is i onit, i 
c ili ve nd oset në l ogo. Është shumë me rëndësi të përmenden 
e dhe q asjet tj era ndaj o rg an iz imit të procedurës së hyrjes së 
vi kt im ave apo pe rs on ave që j apin dëshmi në sa llat e dëgjim-
it. Z ak onisht ajo procedurë është plotësisht e kundërt me 
procedurën gjyqës ore, a shtu që anëtarët e k om is i onit ulen, 
ndërsa në m ome ntin kur vi kt imat apo familjarët e vi kt im-
ave hyjnë në atë mj edis ata qëndrojnë në këmbë në shenjë 
r espe kti për vi kt imat, e p astaj ulen. Pra, janë ata anëtarë të 
cilët shpr ehin r espe ktin për vi kt imat, vi kt imat janë bo shti i 
ngja rjes. Vetëm do të d oja të dëgjoj me nd imin t uaj në li dhje 
me këtë çështje shumë të ndje shme me të cilën përballen 
k om is i onet, apo ndo shta është vërtetë e ndje shme. K emi 
e dhe pesë m in uta dhe do të d oja të shfrytëzonim këtë kohë 
për të dëgjuar k ome ntet dhe përgjigjet t u aja në këtë pyetje. 
Nëse jo, mund të va zhd oni d eri në drekë.

Një nga gjërat që k eni mu ndur të shi hni në tri për-
vojat është që anëtarët e k om is i onit fi lluan të qajnë gjatë 
dëgjimeve p ubl ike, gjatë tr eg im eve; k eni parë Pe shk opin 
T utu d uke qarë; k eni parë anëtarin e k om is i onit në P eru 
d uke qarë; k eni parë e dhe anëtarin e k om is i onit m ar oken. 
E dhe ai qa nte, megjithëse mb ulo nte fytyrën me dorë për të 
nd alur lotët. Këtë e the ksoj se pse ekzistojnë dy vështrime 
të ndryshme ndaj kësaj pyetj eje, se pse për she mbull, kur 
Pe shk opi T utu... ndërsa në fakt kjo i shte dëgjimi i parë... 
në fakt kjo është f ot ogr afia... Ky ka qenë dëgjimi i parë në 
Afrikën e J ugut. Ky ka nx itur shumë fr ustr ime tek anëtarët 
tjerë të k om is i onit, qe ndër e kr it ik ave të m ed i ave ka qenë 
e dhe ajo që Pe shk opi T utu, të c ilin e patë d uke ulur kokën 
nën tavolinë, si dhe në fund, p ara përfundimit të dëgjimit, 
ngr itet nga ka rr igia se pse i shte i nga rk uar me em oc i one, 
ndërsa kr it ikat dhe fr ustr imet bëheshin se pse me nd ohej 
që në këtë mënyrë ai po të rhi qte vëmendjen për v ete, d uke 
h equr vëmendjen nga pe rs onat që po dëshmonin. Ai dhe 
d isa anëtarë tjerë të k om is i onit ki shin me ndim plotësisht 
të kundërt. Ata me nd onin që një gjë e tillë i shte t ejet më e 
mirë s esa të ko ntro ll ohe shin em oc i onet, a shtu që vi kt imat 
të mb ete shin në qe ndër të vëmendjes, se pse bëhej fjalë për 
vi kt imat dhe familjarët e tyre, e jo për anëtarët e k om is i onit 
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dhe em oc i onet e tyre; kjo i shte s eko nd are; T utu dhe të tjerë 
d ekl aruan që është me rëndësi që të mos nd al ohen ndj enjat 
d eri në atë masë që të d uk emi që nuk k emi f are ndjenjë, 
që nuk na pl asi për këto tr eg ime që na j apin dhe që është 
me rëndësi të r e ag ohet në mënyrë njerëzore, por arsyeja 
që po e përmend këtë është që k om is i onet d uhet p ar apr-
akisht të mendojnë për gjërat që e dinë se do t’i dëgjojnë, 
si dhe d uhet të ve nd osin nëse d uhet, dhe si d uhet, dhe d eri 
në cilën masë do të mu nd ohen të kontrollojnë em oc i onet 
d uke marrë p arasysh që të gjithë pa jt ohen që qe ndra e 
vëmendjes prapë d uhet të jetë vi kt ima apo f am ilj ari i vik-
timës që po dëshmon. Këtë pyetje e bëra se pse me ndoj që 
është e rëndësishme, si dhe e vështirë. Por, për t’ju dhënë 
një pasqyrë mbi hollësitë e pl an if ik imit dhe me nd im eve 
në li dhje me s ec ilin aspekt të dëgjimeve, ekzistojnë r egj-
istra të tërë me dhjetëra f aqe të shkr u ara mbi atë se çfarë 
d uhet të mendojnë dhe çfarë ve nd imesh d uhet të ma rrin 
si dhe për të pl an if ik uar a shtu që të jenë të përgatitur, dhe 
kjo është njëri prej tyre: pra e dhe vetë mënyra në të cilën 
do të r e ag oni em oc i on alisht ndaj këtyre gjërave. Pra, de sha 
t’ju p ar aqes e dhe me nd imin që t ani mund ta përmbyllim, 
por p ara se ta bëjmë këtë d uhet të pyesim nëse ka ndonjë 
k oment për fund. 
               
V R apo rtet f in ale të k om is i on eve për të vërtetën  

K eni parë që autorët e fi lmit në fund të tij kanë pr ekur 
e dhe këtë çështje, çështjen e r apo rt eve f in ale. Gji tha shtu, në 
r astin e Perusë k eni parë kryet arin e k om is i onit t’i dorëzojë 
kryet arit të sht etit ata l ibra; kjo nuk i shte vetëm një nga 
l ibrat, por pesë apo gjashtë vëllime të l ibrit, nuk po më 
ku jt ohet tash, që është r apo rti f inal. Megjithatë, tash do ta 
bëj një pr eza ntim për këtë temë, e p astaj në ora 15:00 do të 
d alim në një fo rmat tjetër; në të vërtetë do të fillojmë d isk-
ut imin zyrtar mbi idenë e k om is i onit r aj onal për vërtetimin 
dhe tr eg imin e fa kt eve mbi kr imet e luftës të kryera në ish-
J ug osll avi. Sa ndra nga Fo ndi për të Drejtën H um an it are do 
të jetë moderatorë e atij d isk ut imit dhe do të sh ohim si do 
të shkojë ai d isk utim, por në esencë k emi ndarë një orë në 
fund të ditës, që pas seancës së d isk ut im eve mes 15:00 dhe 
15:30, të mu nd oh emi të nxje rrim d isa ko nkl ud ime të drejt-
përdrejta, të propozojmë h apat në v ijim, apo r ek oma nd ime 
të c ilat me nd oni se d uhen përmendur.

Pra, r apo rtet f in ale të k om is i on eve të së vërtetës. Për 
r apo rtet f in ale të k om is i on eve të së vërtetës mund të th uhet 
që d eri në m ome ntin kur k om is i onet nuk kanë fi ll uar të 
organizojnë dëgjime p ubl ike, r apo rtet f in ale kanë p ar aq itur 
se gme ntin më të rëndësishëm të punës së k om is i onit për të 
vërtetën. Kjo ka qenë kurorëzimi i punës së k om is i onit dhe 
në shumë r aste, d eri në b ot imin e r apo rtit përfundimtar, 
njerëzit dëgjonin për atë k om ision, por nuk d inin më shumë 
për të se pse në p arim ai me rrej me h ulu mt imet e tij dhe 

m ar rjen e d ekl ar at ave në mënyrë pr iv ate, e tj era. K om is-
i oni nuk i shte në qe ndër të vëmendjes d eri në lëshimin e 
r apo rtit përfundimtar. P astaj, me b ot imin e atij r apo rti, 
vëmendja p ubl ike pë rqe ndr ohej në atë r aport. T ani, me fi ll-
imin e o rg an iz imit të dëgjimeve p ubl ike, d eri në m ome ntin 
e b ot imit të r apo rtit përfundimtar k om is i oni e k alon ku lm-
in ac i onin e vet, a shtu që ai m oment përpara më shumë 
është një qetësim i punës s esa ku lmim i saj. Kjo pë rfa qëson 
fu ndin në ku pt imin e he shtjes, se pse f uqia e dëgjimeve 
p ubl ike aq shumë ka pr e ok up uar njerëzit që në m ome ntin 
kur del r apo rti përfundimtar, ai më nuk ka atë efe ktin e 
g od itjes si ai i dëgjimeve p ubl ike. Në çdo rast, ai m oment 
e nde pë rfa qëson m ome ntin kyç në shumë dre jt ime, dhe do 
të fl asim për arsyet pse është i tillë. Sa i përket anëtarëve të 
c ili tdo k om ision për të vërtetën, trashëgimia e k om is i onit, 
përveç që shpr ehet me zërat e njerëzve që dëshmojnë dhe 
pe rs onat të c ilat mb esin në kujtesën e s ec ilit, shpr ehet gjit-
hs esi me r apo rtin përfundimtar. T ani, c ilat janë përfitimet 
e një r apo rti përfundimtar? Prapë, ekzistojnë r apo rte për-
fundimtare të c ilat janë të mirë, të këqij, të përgjithësuar, 
të shkurtë, me f ot ogr afi, vetëm tekst. Me ndoj, ekzistojnë 
kaq shumë r apo rte të ndryshme, por c ila është vl era e tyre 
th em el ore, c ila është vl era e r apo rtit përfundimtar? E p ara, 
për shumicën e k om is i on eve të së vërtetës, r apo rti përfun-
dimtar shërben për shma ngien e r ev iz i on izmit h ist orik. 
Ku pt imi i tij është që të ve nd oset një gjurmë aut or it at ive. 
S ig urisht jo tërë e vërteta, e vërteta mbi gjithçka që ka ndo-
dhur, vetëm një përshkrim, shpresojmë obje ktiv dhe t ejet 
i hollësishëm, si dhe g ati gjithëpërfshirës i ngja rj eve nga 
e k al u ara. Si i tillë, shpresojmë t’i shërbejë p ara nd al imit të 
përsëritjes së historisë.

R apo rtet përfundimtare të k om is i on eve për të vërtetën 
gji tha shtu në shumë r aste shërbejnë e dhe si b urim fa ktesh, 
në lëndët p en ale apo c iv ile. Për she mbull, në G u at em ala, 
r apo rti përfundimtar i k om is i onit për të vërtetën është 
përdorur si b urim pr ovash, jo vetëm për kallëzimin e 
përgjegjësisë pe rs on ale të një i nd iv idi, por e dhe në zgji-
dhjen e ra st eve të kr im eve s ist em at ike, nëse ka nevojë të 
vërtetohet si el ement i su lm eve m as ive në p opu llsi c iv ile 
në një vend të ca kt uar dhe në kohë të ca kt uar, gji tha këto 
janë shumë mirë të d ok ume nt u ara në këto r apo rte përfun-
dimtare. Kjo gjit hs esi është vlerë tjetër. 

Ngjashëm me xh ir imet e dëgjimeve p ubl ike, e dhe r apo-
rtet përfundimtare do të d uhet të shërbenin si mjet për 
a rs imin e gj en er at ave të a rdhme, për të arsyet uar shpr ehjen 
kurrë më dhe për t’i dhënë ku ptim asaj. Qa rtësisht vl era më 
e ma dhe e r apo rtit përfundimtar ka të bëjë me r ek oma nd-
imet e tij, qëll imi i të c il ave është që të zgjidhë kr imet nga 
e k al u ara dhe të ndalojë përsëritjen e atyre kr im eve në të 
a rdhmen. 

Pra, në përgjithësi këto janë d isa nga vl erat e mundshme 
të r apo rtit përfundimtar.
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Ajo çfarë do të d oja të bëj është që në mënyrë pra kt ike  të 
përpunojë katër fo rmat e aspe kt eve të ndryshme të r apo rtit 
përfundimtar, ndër të c ilat i p ari ka të bëj me përpilimin e 
r apo rtit ku ekzistojnë shumë çështje të ko mpl ik u ara, pyetje 
i nt er esa nte por ekzistojnë e dhe d isa sf ida: aspe kti tjetër ka 
të bëj me përmbajtjen ko nkr ete të r apo rtit përfundimtar, se 
çfarë d uhet të shkr uhet në të, çfarë nuk d uhet shkr uar në 
të; aspe kti i tretë ka të bëj me  shpërndarjen, p ubl ik imin dhe 
d istr ib u imin e r apo rtit f inal për çfarë është përgatitur, c ilat 
janë strategjitë e d if uz i onit , d istr ib u imi i r apo rt eve përfun-
dimtare, dhe në fund f are gjëja e katërt për të cilën do të flas 
janë mënyrat e zb at imit të r ek oma nd im eve të c ilat i k emi 
përmendur por t ani do të shp alos më shumë d et aje. 

Kështu pra pyetja e parë. Si përpilohet r apo rti përfun-
dimtar? Dhe kush e shkruan r apo rtin përfundimtar? Dhe 
kjo është pyetje shumë e vështirë se pse nëse ekzistojnë 200, 
300 apo 400 anëtarë të ek ipit të cilët kanë marrë d ekl ar-
ata dhe janë t ak uar me vi kt imat por që ndo shta kurrë nuk 
kanë dalë në te rren dhe as që kanë mba jtur dëgjime p ubl ike 
aëtherë, ndërsa në anën tjetër k eni njerëz të cilët kanë p atur 
r ole të ndryshme, ndo shta kanë f utur të dhëna në ko mpj uter 
apo ndo shta janë h ulu mt ues që kurrë nuk janë t ak uar me 
vi kt imat por që kanë st ud i uar h ist or ikisht tërë ko nte kstin, 
pra si të me rret ve nd imi se kush do të shkr uaj një pjesë të 
ca kt uar të r apo rtit d uke qenë në në k om ision ke ekspertë të 
një fu she të ca kt uar dhe jo të një fu she tjetër. Pra këto janë 
gjithmonë ve nd ime ë vështira por që d uhet të me rren dhe 
kështu zhvi ll ohet e tërë q asja. Dhe unë mendojë që q asja më 
e mirë është të ba shk ohen r apo rtet e të gji tha atyre njësive 
në kuadër të k om is i onit për të vërtetën, dhe k om is i onet 
z ak onisht kanë nga 3-12 nënkomisione të ti lla: për f ina nca, 
k om un ikim, m ar rjen e d ekl ar at ave, dëgjime p ubl ike, për çdo 
gjë tjetër e dhe për dëgjime- por d uhet që të kr ij ohen ek ipe të 
ndryshme që nxje rrin mësimet nga pësimet e k om is i on eve 
tj era të c ilat kur është da shur që të formojnë ek ipin e sp ec i-
al iz uar për të shkr uar r apo rtin ata e kanë hu mbur urgjencën 
dhe kanë dështuar në ku ptim, të c ilat do ti ki shin s ikur ti 
ki shin shkr uar r apo rtet nj er ezit nga l inja e paë e punës , 
apo ata që janë t ak uar me vi kt imat se pse humb m ome nti i 
d uhur për r apo rtet nëse punësoni një ekip të posaçme për 
të shkr uar r apo rtin i c ili nuk e përjeton dhe nuk është afër 
punës së përditshme të k om is i onit. Dhe përveç ek ip eve të 
ndryshme ajo çfarë është me rëndësi për një k om ision është 
të jetë mu lt id isc ipl inar dhe që ek ipi i njerëzve që shkruajnë 
r apo rtin të jenë mu lt id isc ipl inar që të mos përbëhet vetëm 
nga juristët apo historianët por që të jenë njerëz të pr of il eve 
të ndryshme. Jam j urist dhe e njoh kur një tekst është tekst 
l igjor  dhe nuk ka asgjë më të shëmtuar s esa kur te ksti d uhet 
të jetë një m em ora ndum l igjor. Në anën tjetër juristët nuk 
e pëlqejnë që te ksti të jetë i te jzgj atur i nga rk uar dhe i mër-
zitshëm për tu l ex uar, pa fa kte dhe pa an al iza. Dhe nga këto 
dolën n ev ojat për një q asje mu lti d isc ipl in are.  

Kur fi ll ohet me shkr imin e r apo rtit? E kz iston rr ez iku 
që k om is i oni të pres shumë gjatë p ara se të fillojë të shkr-
uaj r apo rtin përfundimtar?për r apo rtet që shkr uhen sot, ku 
janë të mijëra f aqe, përfshirë këtu ane kse, l ista të vi kt im ave , 
dëshmi dhe të tj era dhe më së p aku ka nevojë për 6 m uaj që 
të f ok us oh eni në r aport dhe që ky të jetë a kt iv it eti kryesor 
i k om is i onit. Pra është mirë që të nd ahen 3-6 m uaj vetëm 
për shkr imin e r apo rtit e dhe pse kjo gjë është e vështirë  për 
të ndarë kaq kohë. Sa i përket f uqisë së h et im eve që do të 
zhvi ll ohen si dhe për logjikën e pl anit të v epr imit që në javët 
e p ara të punës të ketë një draft të r apo rtit përfundimtar që 
do të jap një or ie ntim se çfarë do të bëhet se pse e kz iston 
rr ez iku nëse fi ll ohet vonë me këtë, të mos ketë kohë p astaj 
të ve nd oset që në r aport të f uten apo të mos f uten d isa 
gjëra, gjëra për të c ilat nuk k eni ha rxh uar as p ara as kohë 
deh as r esu rse për ti h ulu mt uar dhe d ikur bëhet vonë që të 
me nd oni për to.                          

Sa do të d uhet të i shte i gjatë ai r aport? Natyrisht nuk 
e kz iston një gjatësi e përcaktuar. R apo rtet mund të jenë të 
gj ata apo të shku rtra, por më shpesh janë të gj ata. Pj esa 
n ar at ive z ak onisht përmban d isa qi ndra f aqe. Gjatësia t ot-
ale e r apo rtit është me ane kse z ak onisht. Dhe siç e thashë 
ane kse përmbajnë l ista të vi kt im ave dhe të dhënat el eme-
nt are për ta. Dhe t ani lind pyetja kush do ti l exoj 6000 
f aqe qo fte e dhe 300 f aqe. S ig urisht jo të gjithë njerëzit do 
ti l exojnë të gji tha pra ndaj d uhet të shkr uhen një pasqyrë 
e lëndës. Çfarë bëjnë k om is i onet z ak onisht? K om is i onet 
z ak onisht përgatisin ve rs i one të shku rtra ku i theksojnë 
d isa gj ana më kryes ore, dëshmi apo gr af ik one, t ab ela dhe 
të k ihet vëmendje tek m ed iat që gjërat më të rëndësishme,  
si dhe r ek oma nd imet të përcillen në m edia dhe që op in i-
oni p ublik të nj ihet me të gj et urat më të rëndësishme dhe 
dëshmitë. Është e p amu ndur që të l ex ohen të gji tha pra-
ndaj d uhet të ketë një pasqyrë të lëndës një përmbledhje 
e shkurtër 

D uhet të përmend e dhe dy gjëra s esi d uhet të bëhet 
një r aport, dhe kjo ka të bëj me gjuhën në të cilën shkr uhet 
r apo rti dhe kjo është çështje me rëndësi. Dhe gjithmonë 
them se është një e a rr itur e p ab es ue shme që r apo rti i 
k om is i onit të Afrikës j ug ore është përkthyer në 11 gjuhë  
zyrt are. Se pse kjo është një gjë dhe punë e ma dhe se pse 
nuk është lehtë që të përputhet s ec ila fjalë dhe mund të 
d alin ve rs i one p ar al ele pra ndaj d uhet të ketë më shumë 
kohë dhe r apo rti d uhet  dhe është më rëndësi të p ubl ik-
ohet në më shumë se një gjuhë. Dhe të them e dhe një gjë 
për mënyrën s esi d uhet përpiluar r apo rtet. Dhe kjo ka të 
bëj me atë se kush e m err përgjegjësinë për të dra ft uar atë 
r aport apo të dre jtat aut or i ale mbi atë r aport. Në aspe ktin 
l igjor janë anëtarët e ko ms i onit  që janë përgjegjës për 
r apo rtin. Dhe nganjëherë nuk ka p atur u jdi nga anëtarët 
e k om is i onit për përmbajtjen e r apo rtit përfundimtar dhe 
kështu shf aqet një çështje e ndje shme: çka nëse një anëtar 
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k om is i oni dëshiron që të shënoj ndonjë me ndim të v etin 
se pse për atë pe rson është me rëndësi për të tr eg uar se ka 
pikëvështrime të ndryshme  

 Por një gjë e tillë mund e dhe të ulë aut or it etin e gj etj-
eve të r apo rtit nëse ke anëtarë që nuk pa jt ohet me fa kte të 
ca kt u ara. Kjo rrallë ka ngjarë por gjit hs esi është doçka që 
kërkon të me nd ohet. M ospa jt imi në m esin e anëtarëve të 
k om is i onit nuk d uhet nënvlerësuar nëse shf aqet. Por këto 
janë gjëra që d uhet të k ihen p arasysh gjatë përpilimit të 
r apo rtit. 

Kur është në pyetje përmbajtja e r apo rtit përfundimtar 
ekzistojnë dy gjëra , ko nkl uz i one në li dhje me fa ktet dhe 
r ek oma nd imet. Sa i përket përmbylljes, këtë e bëjnë k om-
is i onet t ani më shumë se përpara, dhe jo vetëm që nxje rrin 
ko nkl uz i one por e dhe në metodologjinë e punës ata f usin 
shumë d et aje. Kjo është shumë me rëndësi se pse gjithmonë 
do të ketë njerëz qe do të d onin të vënin në pikëpyetje  
besueshmërinë e r apo rtit dhe kjo v aret nga cilësia e met-
odologjisë me të cilën s ig ur oh eni që mos të bëhen g ab ime 
po të tr eg ohet anshmëri gjatë h et im eve, se pse nuk mund 
të st ud i ohet tërësia, ka aq shumë kr ime dhe ka aq shumë 
q asje të ndryshme m et od ol ogj ike pra ndaj është shumë e 
rëndësishme ti përkushtoheni këtij pr obl emi me një kaptinë 
të tërë në r aport. 

Li dhur me përmbajtjen kur kam përmendur që në 
Guatemalë lka p atur një r isi ku përveç an al iz ave janë f utur 
e dhe d ekl ar atat e papërpunuara të njerëzve që iu kanë 
dr es uar k om is i onit, nga radhët e vi kt im ave dhe f am ilj eve të 
vi kt im ave. Për she mbull një kaptinë e posaçme në atë r aport 
M aria J im enez   apo diçka e ngja shme me të, thjeshtë ka 
emrin e viktimës si kaptinë dhe p astaj ka tr eg imin përkatës. 
Sot shpesh kjo është pjesë përbërëse e r apo rtit për të bërë 
baraspeshën e analizës dhe d ime ns i onit k ua nt it ativ  dhe 
me aspe ktin k u al it ativ që hyn më the lle. Ti kth eh emi e dhe 
njëherë çështjes së emr ave, p ubl ik im eve të përgjegjësve 
i nd iv id u ale. Të th emi që d isa k om is i one kanë një përgjegjësi 
të tillë dhe d isa të tj era e dhe jo. Kur k om is i oni ka një 
përgjegjësi të tillë të shp alos d isa përgjegjësi i nd iv id u ale- të 
c ilat nuk p ar aq esin fa kte j ur id ike, por mund të kenë nd ikim 
në r ep ut ac i onin e njerëzve . Dhe këtu mund të d isk ut ohet 
nëse këta pe rs ona kanë mundësi të sh ohin këto fa kte dhe 
të j apin anën e tyre të tr eg imit p ara p ubl ik imit. Një gjë e 
tillë d uhet të ndohë. Por ka këtu e dhe pyetje të tj era. Për 
she mbull c ili është sta nda rdi i fa kt eve të cilën do ta zb atoj 
k om is i oni nëse ve ndos që të fi lloj me gj etjen e fa kt eve të 
përgjegjësive të ti lla? Nuk bëhet fjalë këtu për gjyk imet për 
v epra p en ale Ndërsa në anën  tjetër këtu ku ka g ara nc i one 
për s ig uri si në gjyk ata Pra c ili është sta nda rdi i fa kt eve?sa 
kohë p ar apr akisht mund të njo ft ohet përpara se të p ubl-
ik ohen të gj et urat? A mjaftojnë 30 d ite? A mja fton 3 m uaj 
në kr ah asim me peshën e v epr ave që ia përshkruani i nd iv-
idit?do të d uhet që atyre pe rs on ave të ju j epet mjaft kohë që 

të j apin një përgjigje të d et aj iz uar . Ndërkohë që d uhet të 
k emi p arasysh që një përgjigje e d et aj iz uar gji tha shtu mund 
të shtojë përgjegjësitë e j u aja si k om ision që të h ulu mt oni 
dhe të mun dni atë ve rsion gjë që m err kohë. D uke i bërë të 
gji tha këto njëkohësisht të gji tha këto a kt iv it ete dhe ju i k eni 
gjashtë m uaj për tu pë rqe ndr uar të shkr u ani këtë r apo rtin 
përfundimtar. A do të ketë të drejtë pe rs oni të ketë r ev idim 
të ra stit në gjyk ata? Dhe s ig urisht po , pe rs oni mund të dalë 
në gjykatë kur r apo rti të ketë dal dhe k om is i oni më të mos 
ekzistojë. Por këto janë çështje pra kt ike të c ilat kërkojnë 
ndonjë përgjigje. Në thelb e kz iston te nde nca , ka p atur r aste 
më herët, që k om is i oni në vend se të janë të gj et urat e vet 
për përgjegjësitë i nd iv id u ale në r aport të fus d isa ane kse 
me l ista ko nf ide nc i ale për përgjegjësinë i nst it uc i on ale  dhe 
ti d oreyojë ato tek aut or it etet në mënyrë të  fshehtë me 
nevojën e kallëzimeve pe rn ale. Këto janë d isa prej rrugëve 
dhe v epr im eve që kanë ndërmarrë k om is i onet. 

Çfarë ndodhë me fa ktet e përgjegjësisë i nst it uc i onet? 
K om is i onet gjithmonë arrijnë e dhe aq larg që të gjejnë 
dhe të dëshmojnë nnjë farë fo rme të përgjegjësive i nst-
it uc i on ale, dhe kjo është e rëndësishme dhe p ar aqet një 
prej mënyr ave s esi k om is i oni e ndi hmon punën e gjyk atav 
se pse gjyk atat kanë përgjegjësi që të vërtetojnë përgjegjësitë 
i nd iv id u ale përveç gjyk at ave ndërkombtare të c ilat veri-
fikojnë përgjegjësitë e sht ete e, por kur k emi të bëjmë me 
v epra p en ale atëherë k emi të bëjmë me përgjegjësi i nd-
iv id u ale dhe k om is i onet mund të kontribuojnë mjaft në 
dhënien e një pasqyre të përgjegjësisë i nst it uc i on ale përmes 
përgjegjësisë së individëve. Si?

Në rr egull do ti jap e dhe d isa gjëra për përfundimet 
e k om is i onit li dhur me përmbajtjen dhe p astaj kalojmë 
tek r ek oma nd imet. Dhe kjo ka të bëj  me ide nt if ik imin e 
vi kt im ave. D isa vi kt ima nuk dëshirojnë që emrat e tyre të 
përmenden në r apo rte, të tjerë nuk dëshirojnë që tr eg imet 
e tyre të p ubl ik ohen në r aport. Dhe tash ju k eni një situatë 
ku d uhet të b is ed oni me 17.000 d eri 30.000  individë dhe 
kur për herë të parë fl isni me ta të k eni pëlq imin e tyre . 
dhe d uhet ti pyesni dhe ju d uhet të p ara sh ik oni gjëra të tlla 
se pse nuk do ti k eni gjithmonë adr esat dhe ko nta ktet e atyre 
pe rs on ave që ti pyesni për she mbull a mund ta publikojë 
emrin apo st orien te nde në r aport? Pra ka aq shumë gjëra 
për të c ilat d uhet me nd uar në f azat e p ara. Ndërsa në p arim 
, është p ar imi op er ati i c ili gji tha shtu d uhet të ketë pëlq imin 
dhe ujdinë. 

Pjesë e r apo rtit përfundimtar me r ek oma nd ime zgjon 
një sërë pyetjesh str at egj ike, Dhe unë me ndoj që k om is i onet 
gabojnë kur j apin shumë r ek oma nd ime të tepërta. Ndo shta 
ata dëshirojnë.. në një anë ata kanë zb ul uar shumë pr obl-
eme gjatë h et im eve të tyre dhe ndjenjë për obl igim të j apin 
sa më shumë r ek oma nd ime. Por çfarë ngjan? Natyrisht nëse 
ju di lni me 350 r ek oma nd ime atëherë mund të me nd oni 
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se q ev eritë me lehtë i injorojnë ato dhe e kanë vështirë të 
kuptojnë se c ilat r ek oma nd ime kanë pr i or itet. Dhe t ani kur 
k emi pervojën e k om is i on eve tj era p ara v etes, kur ata kanë 
dhënë qi ndra re kma nd ime sh ohim se ato nuk janë përfillur  
apo f are pak është p un uar. K om is i onet në ditët e so tme 
kanë str at egji më të m ira  dhe e dhe kur df alin me shumë 
r ek oma nd ime ata i j apin pr i or it etet, pr i or it eti një, dy d uke 
tr eg uar se c ilat gj ana d uhet të kenë pr i or itet gjatë zb at imit  
dhe c ilat r ek oma nd ime ma rrin më shumë . Pra ka aq shumë 
çështje str at egj ike li dhur me këto  dhe d uhet që të ketë një 
ko nce nzus në k om ision jo vetëm për r ek oma nd imet por 
e dhe c ilat r ek oma nd ime kanë pr i or itet. Dhe d uhet pl an if ik-
uar e dhe bu xh etin për d isk ut ime të ti lla.

Gjëja e ve tme që do ta them li dhur me idenë e fo rm imit 
të o rg anit m on it or ues për i mpl eme nt imin e r ek oma nd im-
eve. Dy apo tri k om is i one më herët kanë d ekl ar uar që do të 
ketë o rgan për m on it orim por nuk e kanë paraparë me kohë 
dhe nuk i kanë dhënë ma ndat. Nuk mund të th uash që do të 
ketë k om ision për m on it orim p asi të zhvi llosh fazën e h et-
im eve. Dhe është një gjë tjetër që k om is i oni të  përfundojë 
h et imet e p akryera dhe një gjë tjetër që të kesh një k om ision 
mbikëqyrës për i mpl eme nt imin e r ek oma nd ime

Ky i shte vetëm një sq arim sa i përket  kësaj p ike
Dhe t ani aspe kti i tretë i r apo rt eve përfundimtare. Siç e 
përmenda më herët, do të d oja të b is ed onim për çështjen e 
p ubl ik imit dhe d istr ib u imit  të r apo rt eve përfundimtare

Nganjëherë nuk p ubl ik ohen f are këto r apo rte apo p ubl-
ik ohen me shumë vonesë pas shumë; v itesh mund të th emi 
që e kz iston që në fi llim të ma nd atit obl ig imi për të p ubl ik-
uar r apo rtin menjëherë p asi ti dorëzohet  q ev erisë. Është 
me rëndësi që të ekzistojë një obl igim i tillë i shpr ehur. 

Çfarë në li dhje me shpërndarjen e r apo rt eve të ti lla? Së 
p ari pro dh imi ku shton, ku shton e dhe shtypja dhe d istr ib-
u imi mund të mos kushtojë shumë  por ndodhë që str at-
egjia e pro dh imit dhe b ot imit të mos ka lk ul ohet mirë dhe 
të r e al iz ohet dobët  dhe t ani është mundësia që r apo rti të 
v ihet në po rt alin e i nte rn etit por v ite më parë u desh shumë 
kohë përpara se ato të arrijnë në b ibl i ot eka apo un ive rs it ete, 
ki sha dhe për f ina nc imin e këtyre gjërave d uhet me nd uar 
p ar apr akisht, dhe në mënyrë ko nkr ete dhe të sigurojë nga 
një k opje për secilën viktimë apo f am iljar. Unë me ndoj që 
një gjë e tillë d uhet të s ig ur ohet e dhe pse kjo lehtë mund 
të th uhet por është më vështirë të r e al iz ohet për shkak 
të bu xh etit dhe nga fa kti që s ec ila f am ilje apo viktimë ia 
ku shton së p aku një orë nga k oha e vet dhënies së dëshmive 
në mos tj era atëherë mendojë që më e pa kta që mund të 
bëhet për ta është që tua j apin një k opje nga r apo rti për-
fundimtar. Por kjo nënkupton që d uhet të p or os iten së 
p aku   50.000, 60.000, apo 70.000  k opje për pe rs onat. Kaq 
për këtë temë.                                         

Gjëja e fu ndit që de sha të pëmend është ka pt ina në 
li dhje me zb at imin e r ek oma nd im eve, dhe kjo është një 

kyçe. Është me ndoj fa tke qësi kur njerëzit 3 v ite pas p ubl-
ik imit të r apo rtit d alin dhe thonë  ’r ek oma nd imet nuk janë 
i mpl eme nt uar dhe e tëra i shte vetëm hu mbje k ohe’ . Dhe 
kjo shkon shumë larg, s id omos nëse k om is i oni ka a nga-
zh uar një op in i onin dhe vëmendjen e tyre në një pr oces 
të gjatë m adje e dhe në gjëra i nte ra kt ive siç mund të jenë 
ek sp oz itat me f ot ogr afi, g ara a rt ist ike etj... k om is i oni m ar-
oken ka o rg an iz uar shfa qje nëpër tërë ve ndin me temë në 
këto pr obl eme. Ka aq shumë gjëra që mund ti bëjnë vet 
artistët dhe që në fund të mësohet që r ek oma nd imet nuk 
po i mpl eme nt ohen është një gjë e tm err shme. K om is i oni i 
bën r ek oma nd imet dhe në fund d uhet që  i nst it uc i onet dhe 
sho qëria qyt et are të a nga zh ohen. Është e dhe një she mbull,  
sërish nga M ar oku. Ata kanë marrë një ve ndim shumë të 
mençur, dhe d uke qenë që q ev eria m or ek ene dhe k om is i oni 
ka thënë, ’i mpl eme nt imi i r ek oma nd im eve është p ar aq itur 
pikë e dobët  në shumë r aste, ne nuk dom që kjo të ngjajë, 
çfarë të bëjmë?’ dhe ata vendosën që, ’ne do të fillojmë b is-
edat me partitë p ol it ike, i nst it uc i onet p ubl ike, ministritë e 
shëndetësinë, ministritë e drejtësisë që të bisedojmë me ta 
dhe të na j apim g ara nci përpara që do ti përmbushin r ek-
oma nd imet’. Pra një mënyrë për të zgji dhur këtë pr oblem 
është që d isa h apa të ndërmerren p ar apr akisht.  Dhe ko ns-
id eroj që për shkak të kr ed ib il it etit të tyre dhe e kz ist imit të 
g ara nc i on eve p ar apr ake  a nga zh ohen më shumë për zb at-
imin e këtyre r ek oma nd im eve. 

E dhe një gjë tjetër, prapë kërkoj shumë le ks i one dhe ato 
mund të gje nden.   

Përfundimisht, një gjë tjetër li dhur me r ek oma nd imet  
dhe ato kanë të bëjnë me r ip ar imet në ku ptim të ko mpe ns-
imit, r eh ab il it imit , kërkimit të f aljes, ri-ko nst it u imit të së 
drejtës, lirisë, pasurisë etj.  Si dhe a kt eve si mb ol ike, qe ndr-
ave m em or i ale, ngr itja e përmendoreve, va rr imet se pse ato 
p ar aq esin kërkesat u rgje nte të vi kt im ave. Aty është e dhe 
çështja e rëndësisë së drejtësisë, kur gjyk imet ndo shta e dhe 
janë kryer apo janë në pr oces e sipër  dhe kërkojnë a nga zh-
ime f ina nc i are u rgje nte dhe mund të them se shpesh r ip ar-
imet nuk janë në sh umat që i s ugj eron k om is i oni. Pra ndaj 
d isa sht ete kanë marrë përgjegjësinë që të implementojnë 
pr ogr ame të r ip ar im eve u rgje nte apo r ip ar im eve të për-
kohshme, por mund të shtr ohet pyetja  të si të r ip ar ohet 
zhd ukja e përnjëhershme e d ikujt?  Nuk e kz iston ndonjë 
mënyrë e veçantë   por ak oma ka çfarë të bëj sht eti për 
të ofr uar një r ip arim u rgjent. Shumë njerëz kanë hu mbur 
d uart, këmbët pjesë tj era të tr upit dhe janë paaftësuar dhe 
si r ip arim u rgjent nga q ev eria ka q ene s ig ur imi i pr ot ez ave 
që ata të aftësohen për ndonjë punë. Natyrisht të kërkosh 
f alje nuk ku shton asgjë e dhe pas p ubl ik imit të r apo rt eve. 
Dhe q ev eritë pas kërkimit të f aljes kanë marrë m asa për 
i mpl eme nt imin e r ek oma nd im eve dhe pikërisht këto r ek-
oma nd imet me i mpl ik ime f ina nc i are janë r ek oma nd imet 
më të vështira që d uhet ti m err k om is i oni.  
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Në çdo rast, ka ak oma shumë gjëra të pathëna, por le 
të th emi që do të mund të bëjmë diçka për këto 10 m in-
uta p ara se të kalojmë në seancë të h apur, se pse mund të 
përmbyll këtu meqë kam dhënë një pasqyrë të tërësishme 
mbi gjërat më me rëndësi dhe përvojat e d isa k om is i on eve 
për të vërtetën dhe nga d isa ve nde e dhe ka çfarë të mësohet. 
Po nd alem këtu dhe po ju kërkoj nëse k eni ndonjë k oment 
apo pyetje..       

*
Për këtë k emi b is ed uar dje dhe ndo shta do të mund të 

zgj er ohe sha pak li dhur me të se pse ko ns id eroj që është një 
përvojë t ip ike e e kz ist imit të shumë pr es i on eve të ndry-
shme, nganjëherë pr es i one nga jashtë, nganjëherë pr es i one 
të brendshme bre nda sektorëve të ca kt uar të q ev erisë, 
ndo shta kjo bëhet për të gj etur arsye, a rg ume nte se si është 
në i nt eres të të një q ev erie të ca kt uar që të themelojnë një 
k om ision të tillë. Do të flas për M ar okun, por ndo shta do të 
shtojë e dhe d isa gjëra të përgjithshme. Në M arok kjo i shte 
pikërisht p ara sh ik imi i sho qërisë c iv ile; kjo ka qenë 90% e 
arsyes. E këni parë atë nj eri. Emri i tij është Tr istem Z ekr-
iem dhe ai t ani fa tke qësisht është i vd ekur, por ai ka qenë 
kryetar i K om is i onit për të vërtetën në M arok dhe ka qenë 
nj eri v iz i onar, ai e ka ku pt uar p ara shumë v it eve p ara th em-
el imit të k om is i onit që M ar oku ka nevojë një pr oces i tillë. 
Ai në fakt ki shte ve nd osur që të lëshojë punën dhe për një 
vit të studiojë k om is i onet për të vërtetën. Në A ngli ki shte 
m agj istr uar gjashtë v ite p ara th em el imit të k om is i onit, b ile 
e dhe p ara se mr eti i ri të fi llo nte të m ob il izo nte në masë të 
d uhur sho qërinë c iv ile për fi ll imin e punës për th em el imin 
e k om is i onit për të vërtetën. Por atje ki shte e kz ist uar e dhe 
një fa ktor i c ili i ki shte ndi hm uar mjaft M ar okut. Ai në d isa 
r aste ki shte e kz ist uar e dhe në ve nde tj era. Pikërisht në q ev-
erinë e tyre...., pra në M arok e kz iston m ona rki ku sht et u ese 
por e dhe q ev eria. Pu sht etin kryesor e mbanë m ona rku, por 
pu sht eti i ligjvënies atje i përket k uve ndit, dhe në k uvend 
në atë kohë ki shte mjaft njerëz që i përkisnin të së majtës së 
mëhershme, që kanë qenë pjesëtarë të një gr upi, i c ili në të 
kaluarën ka qenë i ndj ekur dhe kjo ka p ar aq itur një pr esion 
të brendshëm i c ili gji tha shtu ka qenë i dobishëm. Pra ka 
qenë një situatë e tillë, por gjëja th em el ore siç thashë se, 
në përgjithësi b esoj që kërkohet një përzierje e vu lln et eve 
dhe përpjekjeve si në n ivel të sho qërisë c iv ile a shtu e dhe 
në n ivel të sho qërisë p ol it ike dhe aty ku ka nevojë e dhe në 
n ivel ndërkombëtar. B esoj që sot nuk do të e kz isto nte k om-
is i oni për të vërtetën në L ib eri nëse q ev eritë e h u aja nuk 
do të ki shin bërë pr esion, e posaçërisht OKB-ja, që mar-
rëveshja për p aqe të përmbajë di sp oz ita të ti lla. T’ju them 
të vërtetën ekzistojnë shumë she mbuj të ndryshëm dhe në 
fakt nuk e kz iston një rrugë sta nda rde drejt a rr itjes së këtij 
qëll imi, por sho qëria c iv ile...Nuk mund ta ku jtoj asnjë she-
mbull në të c ilin sho qëria c iv ile nuk e ka l ua jtur r olin kyç në 
th em el imin, kr ij imin e id eve dhe m ome ntit për th em el imin 

e k om is i onit dhe në d isa r aste iu është da shur që të punojnë 
e dhe me v ite të tëra në mënyrë që të ma rrin mbështetjen e 
popullatës për këtë ide, dhe si p arim, sa më e mirë që të jetë 
str at egjia, aq më të m ira do të jenë r ezu lt atet. Nëse gr upet 
e sho qërisë c iv ile, nëse e kz iston një k o al icion i gjerë, nëse 
e kz iston str at egji e mirë m ed i ale, nëse e kz iston ko ntakt i 
drejtpërdrejt me njerëzit me qëndr ime të ngja shme bre nda 
q ev erisë, të cilët p astaj mund ta ndërmarrin shk opin, do të 
tho sha se do të vijë d eri të kr ij imi i strategjisë, ku rse p astaj 
është e n evo jshme që të d ihet se kur është m ome nti i d uhur, 
dhe siç e thash dje, me ndoj se përderisa e kz iston qëndr-
imi që e k al u ara p ar aqet pengesë për të a rdhmen, atëherë 
ko ns id eroj që gjithmonë e kz iston mundësia për f it imin e 
mbështetjes së p ubl ikut për një ide të tillë. Kjo është bi ndje 
pe rs on ale e imja.                                              

*
Do të të rheq një p ar al ele ndërmjet M ar okut dhe Perusë. 

Në M arok ka e kz ist uar një marrëveshje, dhe asnjëherë 
ndonjë marrëveshje me shkrim, por ka e kz ist uar një mar-
rëveshjke ndërmjet k om is i onit dhe mbr etit e ky ka qenë që 
k om is i oni në an al izat e tij mund të shkojë lart sa të dojë 
të t ak ohet me kë të dojë dhe me ta të flasë për çfarëdo që 
dëshiron, të iu lejojë që të zbulojnë emrat e kryerësve, por të 
mos publikojnë gj etjet e tyre me emrat e individëve, si dhe 
të mos shkojnë shumë larg me ak uzat e tyre ndaj monar-
kisë. Me ndoj se kështu ka qenë r asti dhe se ka e kz ist uar 
një marrëveshje e tillë dhe do të th oja që kjo në p arim ka 
qenë një marrëveshje p ol it ike. T ani ko ns id eroj se është në 
rr egul që njerëzit të kritikojnë atë marrëveshje, por gji tha-
shtu ko ns id eroj që d uhet ta pranojmë fa ktin që një mar-
rëveshje e tillë ka çuar drejt r ezu lt at eve të d uh ura, gjë që 
nuk e pakëson kritikën por jep një vështrim tjetër mbi këtë 
pr oblem. Si r ezu ltat i punës së k om is i onit të është zgji dhur 
s ec ili rast i pe rs on ave të zhd ukur, vi kt im ave të zhd ukj eve 
të dhu nshme, përveç 65 ra st eve. K om is i oni e ka shkr uar 
emrin e s ec ilit ke qbërës, që është emëruar gjatë i nte rv ist-
im eve dhe s ec ila nga këto d osje ju është dorëzuar o rg an eve 
p ubl ike. S ec ili pe rson që ka ar dhur në k om ision, pjesëtarët 
e f am ilj eve të vi kt im ave apo vetë vi kt imat që kanë v ua jtur 
nga kr ime të ndryshme, kanë pr an uar dhe e nde pranojnë 
sh uma të ndryshme p arash në emër të ko mpe ns imit. Nuk 
e di shumën e saktë por bëhet fjalë për d isa qi ndra m il i ona 
euro gjit hsej për r ip ar imin e dëmeve të p ag u ara nga m ona-
rkia për individë të ca kt uar. Gji tha shtu ka e kz ist uar e dhe 
sk ema e r ip ar imit të dëmit për k om un it etet e c ila është 
d uke u r e al iz uar t ani. T ani janë bërë r efo rmat në se kt orin e 
sigurisë, r efo rma në ligjvënie, dhe një sërë gjërash tj era. A 
janë ndj ekur p en alisht kryerësit? Jo. A mu nden që e dhe më 
t utje të nd iqen p en alisht? Po se pse nuk e kz iston a mn istia. 
Përse nuk ka p asur asnjë gjykim d eri më t ani? Nuk e di dhe 
nuk ka arsyetim përveç se k om is i oni e ka vlerësuar që e dhe 
po të e kz isto nte vu lln eti për ndj ekjen p en ale të kryerësve, 
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nuk do të ki shte gjyk ime të dre jta dhe ata prapë do të l ir-
ohe shin. Gjëja e parë që d uhet ta bëjmë është r efo rm imi 
i gjyqës orit dhe p astaj d uhet të organizojmë gjyk imet dhe 
kështu po thonë e dhe ata. T ani kjo mund të kr it ik ohet nga 
pe rspe kt iva të ndryshme, por ko ns id eroj që është e n evo-
jshme të d ihen të gji tha, si g ab imet a shtu e dhe lëshimet, 
por e dhe r ezu lt atet r e ale. Por s ipas me nd imit tim po të mos 
ki shte qenë k om is i oni dhe kjo marrëveshje p ol it ike nuk do 
të ki shte as r ezu lt ate.                             
 

Tash të sh ohim she mbu llin e Perusë. Një she mbull 
plotësisht tjetër. Në P eru k om is i oni me të gji tha fo rcat është 
mu nd uar të atakojë çdo i nd ivid të përzier në kr ime, m adje 
e dhe tërthorazi çdo i nst it ucion dhe pa rti p ol it ike gji tha shtu 
e ka at ak uar. Kanë pro dh uar një r aport shumë të f uqishëm. 
Por fa tke qësisht r apo rti ka p atur efe kte ko ntr apr odu kt ive. 
Me fjalë të tj era k om is i oni nuk ka bërë kurrfarë marrëveshje 
p ol it ike. Ajo ka p atur lirinë në çdo ku ptim dhe ka p atur 
s ovr an itet. Në mënyrë të p av arur ka marrë ve nd ime dhe 
ka h et uar si ka da shur, ka p ar aq itu fa ktet për përgjegjësinë 
i nd iv id u ale, përgjegjësinë i nst it uc i on ale, ka o rg an izua 350 
r aste dhe i ka dorëzuar atp tek prokurorët p ublik. Pra janë 
mba jtur shumë gjyk ime. Ndërsa r ep ar ac i oni ka qenë k at-
astr ofal. Q ev eria në fjalë ka qenë q ev eria kur T ol edo ka 
qenë kryetar, dhe ai ka qenë kryet ari i c ili e k eni parë ka 
marrë r apo rtin.  Ai është kryetar i c ili ka trashëguar një 
k om ision. Por kjo ka qenë shumë e ko mpl ik uar. Q ev eria 
e përkohshme ka fo rm uar k om is i onin, T ol edo është zgje-
dhur ka trashëguar k om is i onin dhe p ara se ai të përfun-
donte ma nd atin e tij k om is i oni ka përfunduar punën dhe ka 
dhënë r apo rtin ku është kr it ik uar q ev eria e T ol edos si dhe 
çdo pa rti tjetër p ol it ike. Çfarë ndo dhi p astaj? Alan Ga rcia, 
zëvendësoi T ol edon në fun ksion dhe u zgjodh kryetar. Si 
e dhe partitë tj era , pa rtia e tij ka qenë e at ak uar me r aport  
dhe ai p astaj i ka d ekl ar uar k om is i onin dhe ka kërkuar f alje’ 
ne nuk k emi asgjë me këtë kjo ka qenë vetëm një lojë p ol it-
ike’. Dhe nuk e kz iston asnjë pa rti p ol it ike as sot e kësaj d ite 
e c ila si nq erisht mbështet një k om ision apo r ezu lt atet e këtij 
k om is i oni, por prapë me ndoj që është tepër herët të vlerë-
sojmë këtë pr oces se pse b esoj që gjërat do të r e al iz ohen 
me kohë por natyrisht janë këto ‘d il ema dja lli’, kur d uhet të 
ve nd osni s esa kr itik d uhet të j eni, a pra ktik d uhet të j eni, në 
c ilat ko mpr om ise d uhet të pa jt oh eni dhe  a do të mb et eni 
kr itik d eri në fund? R asti i T im orit Li ndor është i ngjashëm. 
Është p ubl ik uar r apo rti me shumë kr it ika dhe kryem in istri 
e ka pr an uar dhe një orë të plotë ka d ekl ar uar s esi ky r aport 
e ka lënduar dhe fr ustr uar. Por këto zgje dhje i ka bërë k om-
is i oni dhe këtë do ta bëj përherë. Vetëm de sha të sq arojë që 
janë këto zgje dhje të vështira që d uhet të bëhen : Tash është 
ora je 15:05 dhe kështu me ndoj është k oha që fjalën t’ia jap 
Sandrës, dhe unë do të ulem.  

VI K om is i oni r aj onal për ish Jugosllavinë
            

Do provojë të jem sa më i shkurtër, mirëpo do d oja të 
flas nga pe rspe kt iva e d ikujt që  nuk j eton këtu, dh t’i vë 
në pah d isa gjëra të c ilat i kam mësuar gjatë këtyre v it eve 
të fu ndit si dhe gjatë këtyre dy ditëve të fu ndit m eqe nëse 
jam i a nga zh uar që të pr ovoj ta ndi hmoj dhe përcjell këtë 
pr oces. P ara kësaj më l ej oni që t’ju f ale nd er ohem përk-
thyesve. Ndonjëherë ha rroj ta bëjë këtë. Mirëpo, ajo më e 
rëndësishmja që de sha t’ua them është se ju gje nd eni në 
një fazë shumë të rëndësishme dhe me ndoj se është shumë 
me rëndësi vet fa kti se një grup e tillë po fo rm ohet është 
p oz it ive. Natyrisht, qëll imi i këtyre dy ditëve, së p aku sa më 
përket mua, i shte që vetëm t’i pr eza ntoj k om is i onet mbi të 
vërtetën, dhe ky o shte e dhe qëll imi im, mirëpo unë pe rs on-
alisht ki sha dëshirë ta p ote ncoj e dhe fa ktin se sa të k uf iz u-
ara janë fa ktet të c ilat ua kam pr eza nt uar. Në të vërtetë ne 
vetëm sa e k emi gërvisht s ipë rfa qësisht këtë temë dhe do të 
d oja të ju k ur aj oja të gjithë ju të cilët do të j eni të ndërlidhur 
me këtë iniciativë që ta k eni p arasyshë idenë e të l ex u arit të 
sa më shumë m at er i al eve. E di se d isa nga ju tanimë kanë 
l ex uar go xha shumë m at er i ale s ikur dhe atë se d isa nga ju 
janë e dhe ek spert në këtë fushë, mirëpo nëse nuk e bëni 
këtë ju do të j eni pr om ov ues shumë të dobët të kësaj id eje, 
ndërsa sa i përket aspe kt eve shumë pra kt ike, kam dëgjuar 
se shumë njerëz thonë se tanimë janë të gatshëm që të 
veprojnë. Unë de sha të përmend vetëm d isa nga vro jt imet 
e mia, ndërsa sa i përket asaj se sa shpejt apo ng adal d uhet 
të r e ag ohet, unë do të th oja se  vetëm nëse e kz iston arsyeja 
për të ngadalësuar, se përndryshe d uhet të shk ohet shpejtë, 
e dhe pse mund të ekzistojnë arsye të m ira për shkak të së 
c il ave d uhet të ngadalësohet. Ajo që dua të them është se 
ju pëlqeu apo jo j uve , po afr ohet m ome nti i shka rk imit të 
ICTY dhe pas 2010 nuk do të mb etet as e dhe një meka-
nizëm r egj i onal për lu ft imin e mosdënimit. Kjo do të mund 
ta plotësonte zbrazëtirën shumë të ma dhe e c ila patjetër do 
të p ar aq itet ng ase MKTJ ka bërë mjaft, por jo sa d uhet, në 
të gji tha aspe ktet mbi të c ilat k emi b is ed uar d eri më t ani, 
kështu që me ndoj se r oli i kësaj in ic i at ive është shumë me 
rëndësi, nëse e k eni ndërmend ta zhvi ll oni e dhe më t utje.

E dhe një sq arim . Gji tha shtu ka e kz ist uar e dhe një 
d isk utim mbi atë nëse kjo trupë d uhet të ketë f okus r egj i-
onal apo n ac i onal. Siç e kam ku pt uar idenë, kur përmendet 
k om is i oni r egj i onal, ky k om ision r egj i onal do të ki shte zyra 
n ac i on ale, pra, nuk është r egj i onal e as n ac i onal, por është 
e dhe njëra e dhe tj etra. Kështu që kjo pyetje mbi q asjen në 
fa kte, dëshmi, etj, p ar aq itet ek skl uz ivisht në n iv elin n ac i-
onal ng ase k om is i oni r egj i onal i c ili fun ks i onon në sht ete 
të ndryshme ka zyra n ac i on ale. Ndërsa, zyrat e mundshme 
nën-n ac i on ale, si psh. Zyra e Bonjës, ku mund ta dishë 
mund të sjell një ve ndim se zyra d uhet të jetë në Federatë 
dhe në Republikën Se rbe, mirëpo gjithë këto janë pyetje 
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pra kt ike mbi të c ilat jun d uhet të d isk ut oni gjatë m ua jve 
në v ijim. Gji tha shtu më kanë l utur që, nëse e kam ku pt-
uar mirë përkthimin, që të ua shpj egoj analizën t ime të 
një k om is i oni mbi të vërtetën i c ili ka e kz ist uar në r egjion. 
Sa i përket kësaj, unë do ta përsëritja se ko ns id eroj se 
është shumë e rëndësishme që të an al iz ohet mirë p am are 
p arasysh nëse e q uajmë k om ision mbi të vërtetën apo nëse 
është kjo vetëm një il uzion i k om is i onit mbi të vërtetë. 
Me ndoj se kjo nuk është e rëndësishme përderisa nga she-
mbujt e tillë nxi rren mësime me vlerë, ndërsa për mua janë 
dy apo tre mësime më të rëndësishme: nën një, se sa janë të 
rëndësishme ko nsu lt imet që të s ig ur ohet kr ed ib il it eti i ini-
ciativës. Ko nsu lt imet nuk kanë e kz ist uar p ara se kryet ari ta 
themelojë këtë trupë. Gji tha shtu, pyetja e an imit është mëse 
ev ide nte, një çështje shumë e rëndësishmeje të cilën d uhet 
të me rr emi. K om is i oni një-e tnik e c ila me rret me r e al it etin 
mu lt ie tnik është shumë e mundshme që kurrë mos të jetë 
kr ed ib ile; gji tha shtu në këtë ko ntekst do të d oja ta p ote ncoj 
se për mua një prej le ks i on eve e c ila e mbështetë idenë mbi 
k om is i onin r egj i onal  i shte e më saktësisht e p amu ndur, e 
trashëguar, me ndoj, mb ase e dhe g aboj, mirëpo unë kështu 
me ndoj, pamundësia që një k om ision n ac i onal të flasmbi 
shk aqet ose efe ktet të c ilat i janë atr ib u uar sht et eve tj era. 
Ç’është e vërteta do të tho sha se rr ez iku më i madh, s ikur 
të i sha unë ai që do të m er rte ve nd ime do të i shin k om is-
i onet mu lt ie tn ike të c ilat do të th em el ohe shin, p ara se të 
kr ij ohej zgji dhja e pr obl emit, të c ilin te nt oni ta zgji dhni, 
d uke bërë garë me të vërtetat n ac i on ale, d uke mos e ngr itur 
mirëkuptimin, tolerancën dhe një v ar iant r egj i onal të fa kt-
eve të a kce pt ue shme, atëher mund të lajmërohen e dhe më 
shumë nda rje. Megjithatë, unë mund e dhe të mos kem të 
drejtë, mirëpo për mua janë këto d isa le ks i one të nxje rr ura 
nga përvoja në Se rbi.

Mirë, m eqe nëse nuk dua të flas shumë gjatë, më l ej oni 
që t’i pr eza ntoj vetëm e dhe d isa gjëra për në fund. Njëra ka 
të bëjë me m ed iet, dhe shumë nga ju e kanë përmendur, 
dhe ka të bëjë me nevojën për të a rr itur d eri të op in i oni i 
gjërë, që të f it ohet përkrahja e op in i onit për këtë ko ncept 
dhe ajo që dua të the ksoj është se kur fl asim për m edie nuk 
d uhet të f ok us oh emi vetëm në m ed iet ve nd ore por e dhe 
në ato ndërkombëtare. Ko ns id eroj se mund të kr ij ohet një 
pikë tjetër shtytëse me anë të f ok us imit në m edie, në m ed-
iet ndërkombëtare se pse asgjë më shumë nuk do t’i shtyej 
apo frikësoj q ev eritë të c ilat nuk kanë vu llnet p ol itik që të 
kryejnë punë dhe të bëjnë gjëra k ur aj oze; gjërat dhe fa ktet 
të c ilat p ar aq iten në ed it or i alet dhe k ome ntet e g az et ave të 
mëdha ndërkombëtare mund të kontribuojnë shumë e dhe 

në aspe ktin f ina nc iar që t’i ndi hm oni kësaj in ic i at ive. Ko ns-
id eroj se kjo është shumë me rëndësi, dhe ku jdo që ja kam 
përmednur si të tillë , ka në qenë shumë të em oc i on uar 
dhe janë pa jt uar se mund të jetë e su ksesshme përkundër 
sf id ave që mund të d alin në r e al iz imin e saj. Unë ko ns-
id eroj se është shumë sf id u ese dhe i nt er esa nte si ide e që 
d uhet të jetë temë e d eb atit jo vetëm në r egjion, por e dhe 
ndërkombtarisht, le të them në Bru ksel, ku unë j etoj, në 
n ivel të Ba shk imit Evr opian. 

Dhe vetëm e dhe d isa vërejtje përfundimtare. E ku ptoj 
se njerëzit duan shumë shpejt të kalojnë në v epra dhe që 
ta shtyjnë këtë ide përpara, mirëpo më l ej oni që t’ua pr eza-
ntoj vetëm e dhe d isa me nd ime mbi atë se pse ko ns id eroj 
se in ic i at iva r egj i on ale, k om is i oni r egj i onal dhe gjëra që 
njëkohësisht do të jetë e dhe zyrt are është shumë me rëndësi 
në ngr itjen e vl er ave të gjithë atij mu ndi të i nv est uar d eri më 
t ani. Sa i përket arsyeshmërisë së e kz ist imit të një k om is i-
oni zyrtarë ka rshi linjës së çështjes në n iv ele jozyrt are, e që 
prapë se prapë të pr an ohet mu ndi dhe p una për vërtetësinë 
e fa kt eve të c ilat janë i nv est uar në n iv elin jozyrtar. Ko ns id-
eroj se është punë shumë pra kt ike e kz iste nca e l ist ave zyrt-
are të vi kt im ave, jo vetëm për shkak të listës, por për shkak 
të nda rjes së r ep ar ac i on eve se pse, së p aku nga përvoja ime 
me vi kt ima dhe familjarët e tyre çoftë këtu apo d iku tjetër, 
kjo p ar aqet një nevojë im ed i ate të shumë njerëzve. Gji tha-
shtu, përveç drejtësisë me ndoj se r ep ar ac i onet p ar aq esin 
një prej fu sh ave të c ilat në këtë r egjion as që është in ic i uar, 
sa i përket d isa r ep ar ac i on eve s er i oze për vi kt imat, d eri të 
ajo që d ikush ta ko mp iloj një listë zyrt are me emra të vi kt-
im ave në mënyrë që k om is i oni ta ko mp iloj një d ok ument 
për q ev erinë, e c ila d uhet të jetë pjesë e pr oc esit, e të cilët 
d uhet ta miratojnë këtë ide në mënyrë që ajo të fun ks i-
onoj. Ko ns id eroj se kjo do të i shte një prej arsyeve pra kt ike  
të c ilat do d uhej së p aku të përmenden. Ka dhe të tj era, 
mirëpo ko ns id eroj se kjo është një pyetje shumë pra kt ike, 
të cilën do ta l eja vetëm si  me ndim. 

Ndërsa sa i përket arsyes në f avor të k om is i onit r egj i-
onal p ara atij n ac i onal apo më shumë k om is i on eve n ac i on-
ale, unë i kam emëruar d isa nga arsyet, mirëpo një që më 
brengosë është ai i te jk al imit të nda rj eve, le të th emi, mes, 
për fat të mirë, gr up eve të ndryshme e tn ike të c ilat e nde 
ekzistojnë dhe ko ns id eroj se id eja mbi k om is i onin r egj i onal 
mund të kr ijoi atë që d ikush e përshkruan si mirëkuptim 
dhe tolerancë, dhe, mb ase, janë këto te rme më të m ira se 
ai i pa jt imi, mirëpo ko ns id eroj se më parë mund të a rr ihet 
me ndihmën e një in ic i at ive r egj i on ale se sa të një in ic i at ive 
n ac i on ale.


