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HYRJE
Lajmëruesit e Dezinformatave për Kosovën: Monitorimi i Mediave Serbe synon t’i kundërvihet
dezinformatave përmes mbikëqyrjes në baza mujore të daljeve të përzgjedhura mediale që e
kanë origjinën në Serbi. Mediat e përzgjedhura janë Tanjug, Informer, Novosti, Kurir, B92,
Politika, dhe Naša Borba, të cilat njihen për prodhimin e lajmeve me përmbajtje dezinformuese
që nuk janë të kufizuara vetëm në Kosovë.
Monitorimi i këtyre mediave tregon se gjatë muajit Mars 2020 janë publikuar gjithsej 443 lajme
nga media të zgjedhura me origjinë nga Serbia, nga të cilat Tanjug ka botuar 74, Beta, 59, Informer
59, Novosti 74, Kurir 12, B92 67, Politika 62 dhe Naša Borba 22 artikuj në lidhje me Kosovën.
Një shqyrtim i kujdesshëm tregon se lajmet që janë botuar gjatë kësaj periudhe nga Beta, Novosti,
Kurir dhe Nin, nuk kanë pasur përmbajtje serioze dezinformuese. Mirëpo, mediat e tjera kanë
pasur një numër mjaft të madh të lajmeve dhe artikujve me përmbajtje dezinformuese për
Kosovën. Përballë këtij sfondi, KIPRED-i është përqendruar në dekonstruktimin e dezinformatave
më flagrante të lëshuara nga mediat serbe të cekura më sipër, gjë kjo që do të shqyrtohet në
pjesën në vijim.
Dezinformimi i nxjerrë gjatë kësaj periudhe monitorimi nga mediat e zgjedhura serbe në lidhje
me Kosovën, tregojnë fokusin e tyre për të dëmtuar e shtetësinë e Kosovës dhe sovranitetit të
saj, duke diskredituar udhëheqjen e saj dhe institucionet e sigurisë, si dhe duke e portretizuar
Kosovën si shtet që shtyp komunitetet e saj etnike pakicë. Artikujt e paracaktuar gjithashtu
përpiqen të dëmtojnë mbështetjen e Perëndimit ndaj Kosovës dhe të diskreditojnë NATO-n duke
e akuzuar atë për kryerjen e krimeve të tmerrshme kundër Serbisë.
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DEKONSTRUKTIMI I DEZINFORMATAVE TË DETEKTUARA MË FLAGRANTE

Lajmëruesi i Dezinformatës 1
Titulli: Rade Drobacsreda Politika: Srbiju smo odbranili 1999, odbranićemo je i sada (Rade
Drobacsreda për Politika: Ne e mbrojtëm Serbinë në 1999, do ta mbrojmë edhe tani),
Politika, 25 Mars 2020.1

Sipas artikullit, Serbia ka arritur të mbrohet kundër NATO-s pavarësisht 78 ditëve të fushatës së
saj ajrore më 1999. Artikulli më tej pretendon se rreth 3,500 njerëz u vranë dhe 12,500 u
plagosën, gjysma e të cilëve civilë. Sidoqoftë, me gjithë dëmet e mëdha të shkaktuara nga
bombardimet, artikulli pohon se NATO nuk ka arritur të hedhë as edhe një këmbë në Republikën
Federale të Jugosllavisë (RFJ). Si argument që Serbia nuk e ka humbur luftën, artikulli përmend
"Marrëveshjen e Kumanovës" dhe Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të KB-së, të cilat sipas
saj kanë garantuar integritetin territorial dhe sovranitetin e RFJ-së. Më në fund, sipas artikullit,
megjithëse NATO ka sulmuar kufirin e RFJ-së nga drejtimi i Shqipërisë, ajo nuk ka arritur ta thyejë
mbrojtjen.

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra
a) Serbia e humbi luftën kundër NATO-s më 1999
Duhet të sqarohet se ndërhyrja e NATO-s në 1999 kundër RFJ-së ishte vetëm një fushatë
bombardimi dhe ajo kurrë nuk përfshiu trupa tokësore. Si pasojë, është e qartë se "NATO nuk ka
arritur të hedhë as edhe një hap" në territorin e RFJ-së, sepse ky nuk ishte qëllimi i saj. Megjithatë,
trupat e NATO-s hynë në Kosovë (që ishte zyrtarisht një territor i RFJ-së) në qershor 1999 pasi u
nënshkrua "Marrëveshja Teknike Ushtarake" në Kumanovë. Marrëveshja përcaktonte qartë

1

Rade Drobacsreda, “Srbiju smo odbranili 1999, odbranićemo je i sada (Ne e mbrojtëm Srbinë më 1999, do ta
mbrojmë edhe tani)”, Politika, 25 Mars 2020, http://www.politika.rs/sr/clanak/450482/Pogledi/Srbiju-smoodbranili-1999-odbranicemo-je-i-sada
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tërheqjen e forcave ushtarake dhe policore serbe nga Kosova, që është një argument që Serbia
ka humbur luftën kundër NATO-s. Nga ana tjetër, sulmet kufitare nga drejtimi i Shqipërisë ishin
ndërmarrë nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës (UÇK), dhe jo NATO, e cila, siç u përmend më lart,
nuk kishte trupa në tokë gjatë fushatës së bombardimeve. Gjithashtu, duhet përmendur se më
10/11 maj 1999, UÇK-ja arriti të thyej mbrojtjen e RFJ-së në betejën e Koshares.

b) Ekzagjerimi i numrit të paraqitur të viktimave
Sipas të dhënave të hollësishme të mbledhura në bazë të 31,600 dokumenteve, të paraqitura në
botimin "Libër Kujtimi për Kosovën" (2 shkurt 2015) i përgatitur nga Qendra e Ligjit Humanitar
me seli në Beograd, konfirmojnë që sulmet e NATO-s vranë gjithsej 754 njerëz: 454 civilë dhe 300
pjesëtarë të forcave të armatosura. Nga këta 207 civilë ishin me përkatësi serbe dhe malazeze,
219 ishin shqiptarë, 14 civilë ishin romë dhe 14 ishin me kombësi të tjera. Është e qartë që të
dhënat e dokumentuara tregojnë se numri i vdekjeve gjatë fushatës ajrore të NATO-s ishte shumë
më i ulët se 3,500, siç paraqitet në artikull. Të dhënat tregojnë gjithashtu se më pak se gjysma e
vdekjeve serbe ishin civilë (207 nga 300).

c) Marrëveshja Teknike Ushtarake dhe Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të KB-së
nuk garantuan integritetin territorial dhe sovranitetin e RFJ-së
"Marrëveshja teknike ushtarake" nuk përmend aspak integritetin territorial dhe sovranitetin
e RFJ-së.2 Rezoluta 1244 e Këshillit të Sigurimit të KB-së e 10 qershorit 1999 përmendte
integritetin territorial dhe sovranitetin e RFJ-së, por Rezoluta ishte kontradiktore dhe në pjesë
kyçe, e paqartë. Nga njëra anë, ajo riafirmon "sovranitetin dhe integritetin territorial" të RFJsë, por nga ana tjetër kërkon gjithashtu që të merren parasysh plotësisht marrëveshjet e
Rambujesë, të cilat flasin për përcaktimin e një zgjidhje përfundimtare "mbi bazën e vullneti

2

“Marrëveshja teknike ushtarake midis Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë ("KFOR") dhe qeverive të Republikës
Federale të Jugosllavisë dhe Republikës së Serbisë, "Kumanovë, 9 qershor 1999.
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i njerëzve ”. Ishte pikërisht vullneti i popullit që bëri që Republika e Kosovës të shpallej e
pavarur më 17 shkurt 2008.

Lajmëruesi i Dezinformatës 2
Titulli: “Gujon: Srbima sa KiM pomoć potrebna više nego ikada (Gujon: Serbët nga Kosova
dhe Metohia kanë nevojë për ndihmë më shumë se kurrë)", Tanjug, 21 Mars 20203.

Artikulli thotë se sipas themeluesit të organizatës humanitare "Solidariteti për Kosovën", Arno
Gujon, "më shumë se 2,000 serbë në Kosovë dhe Metohi po mbijetojnë vetëm falë kuzhinave të
supave, të cilat po punojnë përkundër krizës dhe të gjitha masave të zbatuara atje. Gujon thotë
se gjatë kohës kur COVID-19 ka goditur të gjithë botën, serbët e Kosovës janë në një pozitë
veçanërisht të vështirë sepse kërcënohen jo vetëm nga virusi por edhe nga lëvizjet e qeverisë së
Prishtinës.

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra

a) Shpërdorimi i ndihmës humanitare për arritjen e qëllimeve politike
Themeluesi i të ashtuquajturës organizatë humanitare "Solidariteti për Kosovën", Arno Gujon një qytetar francez që ka edhe një nënshtetësi serbe - është i njohur mirë për institucionet e
Kosovës dhe publikun e gjerë. Ai konsiderohet një përkrahës i fortë i besimeve ideologjike
ekstremiste të djathta, si dhe me qëndrime anti-amerikane, antikombëtare dhe anti-islamike që
mbështeten gjithashtu nga Vladimir Putin në të gjithë Evropën. Sipas burimeve të ndryshme ai
ishte gjithashtu një kandidat për grupin supremacist të bardhë "Bloc Identitaire". I maskuar si një
humanist, ai përmes Kishës Ortodokse Serbe për vite me radhë ka shpërndarë ndihma për

33

Tanjug, “Gujon: Srbima sa KiM pomoć potrebna više nego ikada (Gujon: Serbët nga Kosova dhe Metohia kanë
nevojë për ndihmë më shumë se kurrë),” 21 Mars 2020, http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=543794
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popullatën serbe në Kosovë. Në fakt, misioni i vërtetë i Z. Gujon është të lobojë kundër njohjes
së shtetit të Kosovës dhe në të vërtetë ai po keqpërdor ndihma për popullatën serbe për arritjen
e qëllimeve të tij politike. Ai në disa raste është përpjekur të vijë në Kosovë, dhe në vitin 2018 u
mor në pyetje nga policia e Kosovës dhe nuk u lejua të hynte në Kosovë.4
Përndryshe, duhet të përmendet se përkundër sistemit shëndetësor relativisht të dobët, Kosova
ka arritur të trajtojë me mjaft sukses Pandeminë Covid-19, dhe sipas Universitetit John Hopkins,
renditet në vendin e 12-të në Evropë për sa i përket numrit të vdekjeve të lidhura me
koronavirusin për 100,000 banorë.5

Lajmëruesi i Dezinformatës 3

Titulli: “Đurić sa državnim fukcionerom Finske o Kosovu i Metohiji (Gjuriq me zyrtarin
shtetëror të Finlandës për Kosovën dhe Metohinë) ”, Tanjug, 11 Mars 20206.

Artikulli raporton se Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Marko Gjuric, u takua me
Nënsekretarin për Politikë të Jashtme dhe Siguri të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Finlandës,
Kai Sauer, ku diskutoi për pozicionin e qytetarëve serbë në provincën jugore si dhe për
perspektivat për vazhdimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës. Gjatë takimit, Gjuriq ka
theksuar gjithashtu se kohët e fundit, përfaqësuesit politikë shqiptarë në Prishtinë transmetojnë
gjithnjë e më shpesh mesazhe shoviniste për publikun. Kjo sipas Gjuriqit, ka rezultuar në
përkeqësim të vazhdueshëm të pozitës së serbëve në Kosovë dhe Metohi dhe në një numër në
rritje të incidenteve që synojnë frikësimin e popullatës jo-shqiptare. Për më tepër, ai gjithashtu

4

Periskopi, “Maskimi pas ndihmave për serbët i ‘humanistit’ francez që iu ndalua hyrja në Kosovë,” Prishtinë, 12
Shtator 2018, https://www.periskopi.com/maskimi-pas-ndihmave-per-serbet-i-humanistit-francez-qe-iu-ndaluahyrja-ne-kosove/
5
Shih “COVID-19 Të dhëna nga Qendra për Shkencë dhe Inxhinieri e Sistemeve (CSSE) në Universitetin Johns Hopkins
(JHU)", 8 maj 2020, https://coronavirus.jhu.edu/map.html
6
Tanjug, “Đurić sa državnim fukcionerom Finske o Kosovu i Metohiji (Gjuriq me zyrtarin shtetëror të Finlandës për
Kosovën dhe Metohinë),” 11 Mars 2020, http://www.tanjug.rs/full-view.aspx?izb=541594
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deklaroi se qeveria e Kosovës ka manifestuar edhe në dokumente zyrtare, siç është programi i
miratuar së fundmi i qeverisë së Kurtit, mosgatishmërinë e tij për një dialog produktiv me Serbinë.
Gjuriq paralajmëroi gjithashtu se në Kosovën e vetëshpallur, është krijuar prej vitesh një koncept
anti-evropian i një shoqërie mono-etnike, në të cilën "të gjithë jo-shqiptarët janë qytetarë të
klasit të dytë dhe u mohohen edhe të drejtat më themelore të njeriut, të tilla si e drejta për jetë
të sigurt dhe dinjitoze, e drejta pronësore dhe e drejta për t'u kthyer."

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra

a) Kosova është një shoqëri multi-etnike me respekt të lartë të të drejtave të njeriut për
të gjithë qytetarët jo-shqiptarë
Duket qartë se artikulli synon ta paraqesë Kosovën si një shtet që shtyp komunitetet e tij të
pakicave dhe me potencial të lartë për shpërthim të dhunës etnike. Në të njëjtën kohë, ajo
përpiqet të dëmtoj shtetësinë e Kosovës dhe mbështetjen e Perëndimit për Kosovën. Në nenin 3
të Kushtetutës së Republikës së Kosovës thuhet qartë se Kosova "është një shoqëri multi-etnike
e përbërë nga shqiptarët dhe komunitete të tjera, e qeverisur në mënyrë demokratike me respekt
të plotë të sundimit të ligjit përmes institucioneve të saj legjislative, ekzekutive dhe gjyqësore.7
Për më tepër, neni 5 i Kushtetutës së Republikës së Kosovës 8 përcakton gjuhët shqipe dhe serbe
si dy gjuhë zyrtare, me status të barabartë para institucioneve. Ligji për përdorimin e gjuhëve
gjithashtu i referohet kushtetutës dhe thotë që versionet shqip dhe serbisht janë "po aq
autoritare", që do të thotë se as njëra nuk ka përparësi ndaj tjetrës kur bëhet fjalë për
interpretimin.9 Përveç kësaj, neni 22 shprehet se së bashku me instrumentet e tjera
ndërkombëtare për të drejtat e njeriut, "Konventa Kornizë e Këshillit të Evropës për Mbrojtjen e
Minoriteteve Kombëtare" është e zbatueshme drejtpërdrejt në Kosovë.10 Dhe në fund, neni 64 i
7

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Kuvendi i Republikës së Kosovës, neni 3, 15 qershor 2008, 2http://kryeministriks.net/wpcontent/uploads/2018/03/Kushtetuta.e.Republikes.se_.Kosoves-2.pdf
8
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 5.
9
Ligji Nr. 02 / L-37 për Përdorimin e Gjuhëve, Nenet 2 dhe 5, i shpallur me Rregulloren e UNMIK-ut Nr.2006 / 51, 20
Tetor 2006.
10
Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 22.
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Kushtetutës së Republikës së Kosovës shprehet qartë se në Kuvendin e Kosovës "njëzet (20) nga
njëqind e njëzet (120) vendet janë të garantuara për përfaqësimin e komuniteteve që nuk janë
me shumicë në Kosovë".11
Të gjitha këto dispozita në Kushtetutë tregojnë qartë se Kosova është një shoqëri multi-etnike
me respekt të lartë të të drejtave të njeriut për serbët dhe qytetarët e tjerë jo-shqiptarë.

b) Qeveria e Kosovës është e gatshme të ketë një dialog produktiv me Serbinë
Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë është bllokuar pasi qeveria e Kosovës në nëntor 2018 vendosi
një taksë 100% për të gjitha mallrat e importuara nga Serbia. Që atëherë, Presidenti serb
Aleksandar Vuqiç kishte thënë se ai nuk do të rifillonte dialogun derisa Kosova të heqë tarifat në
mallra nga Serbia. Më 31 mars, Kryeministri i Kosovës Kurti ka njoftuar se duke filluar nga 1 prilli,
Kosova do e heqë taksën 100% dhe se të gjitha mallrat e importuara nga Serbia do të duhet të
pajisen vetëm me dokumentacion që "duhet të jenë në përputhje me kushtetutën e Republikës
së Kosovës dhe legjislacionin në fuqi". Më 3 prill, anëtarët e Parlamentit Evropian kanë mirëpritur
vendimin e qeverisë së Kosovës për të hequr tarifat për mallrat nga Serbia dhe Bosnja dhe
Hercegovina, dhe e kanë quajtur atë "një hap të rëndësishëm, i cili do të çojë në rifillimin e
dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës”12. Në mënyrë të ngjashme, përfaqësuesi i lartë i BE-së
Josep Borrell ka përshëndetur vendimin e qeverisë në largim të Kosovës për të hequr plotësisht
tarifat 100% të importeve nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina duke filluar nga 1 prilli.13 Duke
hequr tarifat për të gjitha mallrat e importuara nga Serbia, qeveria e Kosovës ka treguar
gatishmëri për vazhdimin e dialogut prodhues me Serbinë.

11

Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Neni 64.
Parlamenti Evropian, "Kosova: Eurodeputetët mirëpresin heqjen e tarifave për mallrat nga Serbia dhe Bosnja
dhe Hercegovina”, Njoftim për shtyp, 03 Prill 2020,
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsee/product/20200403DPU25077
13
IntelliNews, “BE përshëndet vendimin e Kosovës për heqjen e tarifave serbe, Serbia pa impresion", 01 Prill 2020,
https://www.intellinews.com/eu-hails-kosovo-s-decision-to-lift-serbian-tariffs-serbia-unimpressed179961/?source=serbia
12
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Lajmëruesi i Dezinformatës 4
Titulli: “Đurić: Takse nisu ukinute; Priština nastavlja da se poigrava (Gjuriq: Taksat nuk
janë hequr; Prishtina vazhdon të luajë)”, B92, 31 Mars 202014

Artikulli përcjell një deklaratë të Gjuriq, sipas të cilit veprimet e shpallura nga Kurti ishin
vetëm një pezullim i taksave dhe kishte kushtëzim, ku përveç kësaj janë prezantuar “masa të
reja ndëshkuese për qytetarët tanë dhe ekonominë, të cilën ai e quan reciprocitet.” Gjuriq
më tej thotë që "kjo nuk e përshkallëzon situatën dhe nuk kthehemi në situatë para hyrjes në
fuqi të taksave". Për më tepër, ai thekson se "Prishtina vazhdon të luajë me këtë çështje dhe
... ky vendim është një lojë e destinuar për bashkësinë ndërkombëtare".

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra

a) Tarifa 100% për të gjitha mallrat e importuara nga Serbia është hequr
Qeveria e Kosovës ka aprovuar vendimin për heqjen e pjesshme të tarifës politike përçarëse të
importit për mallrat nga Serbia dhe Bosnje-Hercegovina, të paktën në një bazë të përkohshme.
Kryeministri Kurti ka njoftuar më 31 mars se duke filluar nga 1 prill, Kosova po heq atë taksë 100%
dhe se të gjitha mallrat e importuara nga Serbia do të duhet të kenë vetëm dokumentacion që
"duhet të përputhet me kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe legjislacionin në fuqi . " Më 3
prill, anëtarët e Parlamentit Evropian kanë mirëpritur vendimin e qeverisë së Kosovës për të
hequr tarifat për mallrat nga Serbia dhe Bosnja dhe Hercegovina, dhe e kanë quajtur atë "një hap

14

B92, “Đurić: Takse nisu ukinute; Priština nastavlja da se poigrava (Gjuriq: Taksat nuk janë hequr; Prishtina vazhdon
të luajë) ”, 31 Mars 2020, https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2020&mm=03&dd=31&nav
_category=640&nav_id=1671497
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të rëndësishëm, i cili do të çojë në rifillimin e dialogut midis Beogradit dhe Prishtinës”.15 Në
mënyrë të ngjashme, përfaqësuesi i lartë i BE Josep Borrell ka përshëndetur vendimin e qeverisë
në largim të Kosovës për të hequr plotësisht tarifat 100% të importeve nga Serbia dhe Bosnja dhe
Hercegovina duke filluar nga 1 Prilli16.

Lajmëruesi i Dezinformatës 5
Titulli: “Vučić o NATO agresiji: Tukli su Srbiju da bi joj oteli Kosovo (Vuçiq në lidhje me
agresionin e NATO-s: Ata e mundën Serbinë për ta grabitur Kosovën)”, Politika, 24 Mars
202017

Artikulli transmeton adresimin e Presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq drejtuar kombit të tij,
me rastin e 21 vjetorit të fillimit të agresionit të NATO-s. Vuçiq thekson se qytetarët e Serbisë
kurrë nuk do ta harrojnë krimin e tmerrshëm të NATO-s të kryer kundër Serbisë, si dhe mijëra
njerëz që u vranë gjatë atij agresioni. Ai gjithashtu pretendon se qëllimi i agresionit të NATO-s
ishte të grabiste Kosovën nga Serbia.

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra
a) NATO nuk bëri një krim të tmerrshëm gjatë fushatës ajrore në 1999
Siç shihet nga titulli i artikullit, Vuçiq pretendon se NATO ka kryer një krim të tmerrshëm kundër
Serbisë gjatë fushatës ajrore në vitin 1999. Sidoqoftë, ishin ushtria, policia dhe forcat
paraushtarake serbe që kryenin mizori ndaj popullit të Kosovës në shkelje flagrante të së drejtës
15

Parlamenti Evropian, "Kosova: Eurodeputetët mirëpresin heqjen e tarifave për mallrat nga Serbia dhe Bosnja
dhe Hercegovina”, Njoftim për shtyp, 03 Prill 2020,
https://www.europarl.europa.eu/delegations/en/dsee/product/20200403DPU25077
16
IntelliNews, “BE përshëndet vendimin e Kosovës për heqjen e tarifave serbe, Serbia pa impresion", 01 Prill 2020,
https://www.intellinews.com/eu-hails-kosovo-s-decision-to-lift-serbian-tariffs-serbia-unimpressed179961/?source=serbia
17
Politika, “Vučić o NATO agresiji: Tukli su Srbiju da bi joj oteli Kosovo (Vuçiq në lidhje me agresionin e NATO-s: Ata
e mundën Serbinë për ta grabitur Kosovën)”, Politika, 24 Mars 2020,
http://www.politika.rs/sr/clanak/450735/Vucic-o-NATO-agresiji-Tukli-su-Srbiju-da-bi-joj-oteli-Kosovo
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ndërkombëtare. Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte për ish-Jugosllavinë (ICTY) ka akuzuar
Millosheviqin dhe katër ndihmësit e tij të lartë për krime kundër njerëzimit më 27 maj 1999,
gjersa sulmet ajrore të NATO-s akoma vazhdonin. Edhe para kësaj aktakuze, Shtetet e Bashkuara
kishin prova të qarta që implikonin nëntë oficerë ushtarakë jugosllavë në krime kundër
njerëzimit. Siç u përmend më lart, raporti i Human Rights Watch ka dokumentuar "tortura, vrasje,
përdhunime, dëbime të detyruara dhe krime të tjera të luftës të kryera nga forcat e qeverisë
serbe dhe jugosllave kundër shqiptarëve të Kosovës midis 24 marsit dhe 12 qershorit të vitit
1999". Nga ana tjetër, Raporti Përfundimtar drejtuar Prokurorit të Gjykatës Ndërkombëtare për
Krime Lufte nga "Komiteti i krijuar për të rishikuar fushatën e bombardimeve të NATO-s kundër
Republikës Federale të Jugosllavisë" deklaroi se "thjesht nuk ka prova të bazës së nevojshme të
krimit për akuzat e gjenocidit ose krime kundër njerëzimit". Për më tepër, në incidentet e veçanta
të shqyrtuara me kujdes nga komiteti "komiteti nuk ka vlerësuar ndonjë incident të veçantë si
justifikim për fillim të një hetimi nga Zyra e Prokurorit.”18

b) Ekzagjerimi i numrit të paraqitur të vdekjeve
Sipas raportit të Human Rights Watch "Vdekjet Civile në Fushatën Ajrore të NATO-s", mbi bazën
e provave të disponueshme, ka arritur në përfundimin se 488 deri 527 civilë jugosllavë u vranë si
rezultat i bombardimeve të NATO-s. Raporti më tej ka sqaruar se midis 278 dhe 317 të të
vdekurve ishin në Kosovë, 201 civilë u vranë në Serbi, dhe 8 në Mal të Zi.19
Nga ana tjetër, të dhënat e hollësishme të mbledhura bazuar në 31,600 dokumente, të paraqitura
në botimin "Libër Kujtimi për Kosovën" (2 shkurt 2015) i cili u përgatit nga Qendra e Ligjit
Humanitar me qendër në Beograd, konfirmojnë se sulmet e NATO-s vranë një total prej 754
persona: 454 civilë dhe 300 pjesëtarë të forcave të armatosura. Nga këta të vrarë 207 civilë ishin
me përkatësi serbe dhe malazeze, 219 ishin shqiptarë, 14 civilë ishin romë dhe 14 ishin me

18

Gjykata Ndërkombëtare për Krime Lufte për ish-Jugosllavinë, "Raporti Përfundimtar për Prokurorin nga Komiteti
i themeluar për të rishikuar fushatën e bombardimeve të NATO-s kundër Republikës Federale të Jugosllavisë", 13
qershor 2000, https://www.icty.org/x/file/Press/nato061300.pdf
19
"Vdekjet civile në fushatën ajrore të NATO-s", Raporti i Human Rights Watch, vëllimi 12, numri 1 (D), 2000,
https://www.hrw.org/reports/2000/nato/
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kombësi të tjera. Është e qartë se të dhënat e dokumentuara tregojnë se numri i vdekjeve gjatë
fushatës ajrore të NATO-s ishte shumë më i ulët se sa “disa mijëra”, siç paraqitet në artikull.

Lajmëruesi i Dezinformatës 6

Titulli: “E SAD JE SVE SPREMNO ZA SAHRANU LAŽNE DRŽAVE! Šiptari potpuno poludeli: Haradinaj
poslao Kurtiju MRTVAČKI KOVČEG sa porukama koje znače RAT! (TANI GJITHÇKA ËSHTË GATI PËR
VARRIMIN E SHTETIT TË RREMË! Shqiptarët janë çmendur plotësisht: Haradinaj i dërgon Kurtit
arkivolin e FUNERALIT me mesazh që do të thotë LUFTË!)", Informer, 02 Mars 202020.

Artikulli ka një titull bombastik, në të cilin përveç përdorimit të termit nënçmues "Šiptari" për
shqiptarët, gjithashtu thotë se "gjithçka është gati për varrosjen e një shteti të rreme" dhe se
"Haradinaj i dërgoi Kurtit arkivolin e varrimit me mesazh që do të thotë luftë”. Teksti i artikullit
nuk bën asnjë referencë për titullin e tij dhe vetëm informon se partia opozitare "Aleanca për
Ardhmërinë e Kosovës" (AAK) e Ramush Haradinaj, i cili është kundërshtari më i ashpër i heqjes
së taksave për produktet e Serbisë dhe Bosnje dhe Hercegovinës, i dërguan sot një arkivol të
rremë kryeministrit Albin Kurti, si një paralajmërim kundër heqjes së masës.

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra
Fokusi kryesor i artikullit është në dëmtimin e shtetësisë së Kosovës duke e paraqitur Kosovën si
shtet mashtrues, dhe duke diskredituar udhëheqjen e tij dhe institucionet e sigurisë. Duke e
paraqitur Kosovën si një kërcënim për sigurinë rajonale, artikulli synon gjithashtu të dobësojë
mbështetjen dhe ndihmën e vendeve perëndimore për ndërtimin e shtetit demokratik të

20

Informer, “E SAD JE SVE SPREMNO ZA SAHRANU LAŽNE DRŽAVE! Šiptari potpuno poludeli: Haradinaj poslao Kurtiju
MRTVAČKI KOVČEG sa porukama koje znače RAT! (TANI GJITHÇKA ËSHTË GATI PËR VARRIMIN E SHTETIT TË RREMË!
Shiptarët janë çmendur plotësisht: Haradinaj i dërgon Kurtit arkivolin e FUNERALIT me mesazh që do të thotë
LUFTË!)", Informer, 02 Mars 2020, https://informer.rs/vesti/politika/497178/sad-sve-spremno-sahranu-laznedrzave-siptari-potpuno-poludeli-haradinaj-poslao-kurtiju-mrtvacki-kovceg-porukama-koje-znace-rat-foto
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Kosovës. Artikulli e mashtron lexuesin duke përdorur një titull bombastik dhe më pas nuk bën
asnjë referencë në lidhje me të. Për më tepër, ai përdor gjuhën poshtëruese dhe fyese duke i
quajtur shqiptarët "Šiptari" dhe duke thënë se "Shqiptarët janë çmendur plotësisht". Artikulli
pretendon në mënyrë të gabuar se "Haradinaj i dërgoi Kurtit arkivolin e varrimit me mesazh që
do të thotë luftë", por AAK kishte thënë qartë se mesazhi i dërguar me arkivolin nënkupton se të
gjitha premtimet e Kurtit kanë vdekur sot. Edhe pse tarifat për mallrat nga Serbia të cilave iu
referohet artikulli u ngritën nga Kurti më 1 prill, askush nuk ka parë ndonjë shenjë lufte në
Kosovë.

Lajmëruesi i Dezinformatës 7

Titulli: “ŠOKANTNO OKTRIĆE: Evo ko je pomogao ubici Olivera Ivanovića (ZBULIM
SHOKUES: Ja kush ka ndihmuar vrasësin e Oliver Ivanoviqit)”, Nasa Borba, 02 Mars 202021

Sipas artikullit, CIA Amerikane ka sabotuar hetimin e sulmit terrorist në autobusin "Nis Express"
në 2001 duke lëshuar nga baza e saj ushtarake Bondsteel të akuzuarin për atë veprim Florim
Ejupi, anëtar i UÇK-së. Për më tepër, artikulli pretendon se ka prova të qëndrueshme që Ejupi i
cili ka qenë për një kohë të gjatë i stërvitur nga CIA, ka vrarë në janar 2018 kreun e PSD-së Oliver
Ivanović para zyrës së partisë në Mitrovicën e Kosovës. Artikulli pastaj i kthehet sulmit me bomba
të Florim Ejupit në një autobus civil në një zonë me popullsi serbe pranë qytetit të Podujevës, në
shkurt 2001 që vrau 12 civilë serbë dhe plagosi 40 të cilët po udhëtonin për në manastirin e
Graçanicës. Artikulli pretendon se pasi u arrestua nga policia e UNMIK-ut, Ejupi u evakua në
mënyrë të sigurtë nga burgu ushtarak në kampin amerikan Bondsteel. Artikulli dyshohet se
bazohet në një e-mail që ish-hetuesi i UNMIK-ut në Kosovë dhe Metohi, Joe McAllister i dërgoi
në 2013 ish-oficerit të KFOR-it, Kristian Kahrs. Në atë e-mail, sipas artikullit, McAllister deklaron

21

Nasa Borba, “ŠOKANTNO OKTRIĆE: Evo ko je pomogao ubici Olivera Ivanovića (ZBULIM SHOKUES: Ja kush ka
ndihmuar vrasësin e Oliver Ivanoviqit)”, Nasa Borba, 02 Mars 2020, https://nasaborba.com/sokantno-oktrice-evoko-je-pomogao-ubici-olivera-ivanovica/
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se kishte shumë teori se si shpëtoi Ejupi, dhe se çështja ishte e lidhur me CIA-n dhe se Ejupi ishte
një agjent informimi. Artikulli nuk adreson "zbulimin tronditës" se kush e ndihmoi vrasësin e
Oliver Ivanovit. Nuk ka asnjë referencë të vetme bazuar në deklarata të Presidentit Vuçiq për
ardhjen e Ejupit nga Gjermania në aeroportin e Rinasit në Tiranë, hyrjen e tij të shkurtër në
Kosovë dhe kthimin e tij në Gjermani përmes Shqipërisë. Shumica e artikullit është në të vërtetë
për sulmin me bombë të Ejupit në një autobus civil dhe informacione të tjera rreth tij. Ndër të
tjera, artikulli pretendon se Ejupi në 2004 u arrestua përsëri në Tiranë dhe më 2008 u dënua me
40 vjet burg. Sidoqoftë, në vitin 2009 ai u la i lirë nga "Gjykata Supreme e shtetit të rremë të
Kosovës" për shkak të "provave të pamjaftueshme".

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra

Artikulli e mashtron lexuesin duke përdorur një titull bombastik të "zbulimit tronditës" se kush e
ndihmoi vrasësin e kreut të PSD-së Oliver Ivanoviq, dhe pastaj vështirë se i referohet në pjesën
tjetër të tekstit. Artikulli relativisht i gjatë në të vërtetë i referohet më shumë Florim Ejupit dhe
sulmit të tij me bomba në një autobus civil në një zonë me popullsi serbe në afërsi të qytetit të
Podujevës në shkurt të vitit 2001. Në fakt, ai tërheq vëmendjen e lexuesit me një titull në lidhje
me një vrasje politike të paqartë dhe të pazgjidhur, dhe më pas keqpërdor autobusin tragjik civil
me bomba për të diskredituar institucionet e Kosovës dhe ushtrinë amerikane.

a) Nuk ka prova që Florim Ejupi ka vrarë Oliver Ivanoviqin
Florim Ejupi fillimisht u akuzua për vrasjen e Ivanoviqit në korrik të vitit 2019 nga Presidenti Vuçiq
dhe deklarata e tij që akuzonte Ejupin u pasua me akuza shtesë nga kreu i zyrës së qeverisë serbe
për Kosovën, Marko Gjuriq. Sidoqoftë, që nga ajo kohë nuk është bërë publike nga Beogradi asnjë
provë që lidh Ejupin dhe Zekaj me vrasjen e Ivanoviqit. Pas këtyre akuzave, Prokurori i Prokurorisë
Speciale të Kosovës, Sylë Hoxha, në korrik 2019 ka deklaruar se emri i Florim Ejupit nuk figuron si
i dyshuar i mundshëm i përfshirë në vrasjen e Ivanoviqit në hetimet e kryera nga institucionet e

14

Kosovës. Më vonë, në dhjetor 2019, pas pothuajse dy viteve të hetimit, Prokuroria Speciale e
Kosovës akuzoi gjashtë persona për pjesëmarrje ose organizim të një grupi kriminal, shpërdorim
detyre, ndihmë në vrasje, mbajtje të armëve të paligjshme, zbulimin e sekreteve zyrtare dhe
keqpërdorim të provave në lidhje me çështjen Ivanoviq.22 Autoritetet kosovare kanë emëruar
gjithashtu të dyshuar Milan Radojiçiq, nënkryetar i partisë kryesore politike serbe të mbështetur
nga Beogradi, Lista Serbe. Radojiçiq, është një biznesmen vendas, i cili përshkruhet gjerësisht si
mbajtësi i vërtetë i pushtetit në rajonin me shumicë serbe në veriut të Kosovës. Pasi shmangu
arrestimin në nëntor 2018, ai u transferua në Serbi, ku autoritetet kanë pohuar se ai është i
pafajshëm.23 Pas bastisjes së dështuar në shtëpinë e Radojiçiq, Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi
e etiketoi atë si të dyshuarin kryesor për vrasjen e Ivanoviqit dhe tha se ishte përgjegjësia e
Beogradit të merrte masa për ta ndaluar atë. Në shkurt të vitit 2020, ka filluar një gjyq kundër
gjashtë serbëve të akuzuar për pjesëmarrje në vrasjen e Ivanoviqit. Të gjithë ata u deklaruan të
pafajshëm për të gjitha akuzat në seancën përgatitore para Gjykatës Speciale të Prishtinës.
Është e rëndësishme të theksohet se shqiptarët në Kosovë nuk kishin asnjë motiv që të vrasin
Oliver Ivanoviqin. Ndërsa Ivanoviq dikur konsiderohej një nacionalist i fortë, ai me kohë kishte
evoluar në një politikan të moderuar që mbronte bashkëjetesën midis pakicës serbe të Kosovës
dhe shumicës shqiptare. Vitet e fundit, para vrasjes, Oliver Ivanoviq fliste hapur kundër krimit të
organizuar në Veri të Kosovës dhe për pajtimin brenda Kosovës së pavarur. Ai gjithashtu ka
kritikuar publikisht Qeverinë e Serbisë dhe Partinë Progresive Serbe (PPS) në pushtet për
favorizim të Listës Serbe ndaj partive të tjera serbe në zgjedhjet lokale të Kosovës. Nga ana tjetër,
Ivanoviq u kritikua ashpër nga PPS-ja gjatë zgjedhjeve rajonale të Kosovës duke e etiketuar atë si
një "tradhtar" dhe politikan anti-serb. Prandaj nuk është për t'u habitur pse në reagimin e tij ndaj
Presidentit Vuçiq, vëllai i Oliver Ivanoviqit e konsideron përmendjen e emrit të Florim Ejupit si të
dyshuar në këtë çështje si veprim politik të Vuçiqit. Më në fund, Florim Ejupi për pretendime të

22

Serbeze Haxhiaj, Maja Zivanovic and Ivana Jeremic, “Kosova dhe Serbia luajnë lojëra fajësimi për vdekjen e
Ivanoviq”, Balkan Investigative Reporting Network, 15 Janar 2020, https://balkaninsight.com/2020/01/15/kosovoserbia-play-blame-game-over-ivanovic-assassination/
23
Perparim Isufi, “Kosova padit gjashtë persona për vrasjen e politikanit serb Ivanoviq, "Balkan Insight, 02 dhjetor
2019, https://balkaninsight.com/2019/12/02/kosovo-indicts-six-for-serb-politician-ivanovics-murder/

15

rreme ka raportuar Presidentin Vuçiq në policinë gjermane dhe "dyshohet se është thënë se ai
nuk duhet të shqetësohet për rastin sepse policia po merrej me autoritetet serbe.”24

b) Florim Ejupi u lirua nga gjyqtarët e EULEX-it
Fillimisht, Florim Ejupi në vitin 2008 u gjykua sipas rregullores 64 të kolegjit të Gjykatës së Qarkut
në Prishtinë, i përbërë nga tre gjyqtarë ndërkombëtarë dhe dy gjyqtarë vendas, ku gjyqtari
kryesues ishte Hajnalka Karpati nga Hungaria. Procesi gjyqësor kishte 10 seanca gjyqësore për të
vlerësuar provat kundër Ejupit, përfshirë dëshminë e gjashtë dëshmitarëve, katër prej të cilëve
ishin viktima, së bashku me 17 deklarata të dëshmitarëve. Vetë i pandehuri zgjodhi të heshte dhe
nuk paraqiti asnjë çështje. (Raporti i Qendrës për të Drejtën Humanitare, 24 qershor 2011) Në
fund Ejupi u dënua për 11 akuza për vrasje, si dhe akuza të tjera dhe u dënua me 40 vjet burg.25
Në Mars 2009, Ejupi u lirua nga burgu me urdhër të Gjykatës Supreme të Kosovës. Gjykata kishte
përcaktuar se nuk kishte prova të mjaftueshme për të dënuar Ejupin dhe urdhëroi lirimin e tij.
Sipas mendimit të saj, gjykata, e udhëhequr nga tre gjyqtarë të Misionit të Bashkimit Evropian
për Sundimin e Ligjit në Kosovë (EULEX) dhe tre gjyqtarë kosovarë, arriti në përfundimin se faktet
materiale ishin të pamjaftueshme për të mbështetur arsyetimin nga dhoma e gjykimit pasi provat
materiale të lartpërmendura nuk arritën të sigurojnë nëse kishin lidhje me krimet. Gjykata
deklaroi se "aktgjykimi i shkallës së parë përcaktoi si duhet faktet materiale, por që duke pasur
parasysh përcaktimin e gjendjes faktike, duke shkaktuar mungesën e provave bindëse kundër të
akuzuarit, aktgjykimi lirues (shpalljes jo fajtor) duhej të kalohej në bazë të zbatimit të ligjit.”26 Për
më tepër, gjykata ka argumentuar se, duke pasur parasysh se krimi i pretenduar kishte ndodhur
9 vjet më parë, "kthimi i çështjes në Gjykatën e Shkallës së Parë nuk do të kishte ndonjë objektiv
juridik ose real dhe do të ishte në kundërshtim me procedurën administrative të gjykatës.”27 Për
pasojë, Gjykata e mbylli çështjen kundër Florim Ejupit. Dukshëm, Ejupi u la i lirë për shkak të
24

N1, "Shqiptarët e Kosovës raportojnë Vuçiqin në policinë gjermane," 04 korrik 2019,
http://rs.n1info.com/English/NEWS/a497292/Kosovo-Albanian-reports-Vucic-to-German-police.html
25

Qendra për të Drejtën Humanitare, “Gjykime për krime lufte dhe krime të motivuara etnike dhe politike në vendet
pas Jugosllavisë. Serbia ”, 24 qershor 2011.
26
Gjykata Supreme e Kosovës, para. 5.1, 12 Mars 2009.
27
Gjykata Supreme e Kosovës, para. 6.1, 12 Mars 2009.
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provave të pamjaftueshme nga gjyqtarët e EULEX-it dhe jo nga "Gjykata Supreme e shtetit të
rremë të Kosovës" siç thuhet në artikull.

c) Nuk ka dëshmi se Florim Ejupi ishte trajnuar nga CIA dhe se ishte agjent i tyre
Pretendimi i artikullit që Florim Ejupi ishte trajnuar nga CIA dhe se ishte agjent i tyre bazohet në
një e-mail që ish-hetuesi i UNMIK-ut në Kosovë dhe Metohi Joe McAllister i dërgoi në 2013 ishoficerit të KFOR-it, Kristian Kahrs. Sidoqoftë, edhe vetë McAllister pranon se ai "kurrë nuk ka
marrë konfirmim nga askush për këtë, por britanikët në ekipin e Intel, si dhe gjermanët, ishin të
gjithë shumë dyshues për përfshirjen e palës amerikane pas kësaj". Pra, as McAllister dhe as vetë
artikulli nuk japin ndonjë provë të besueshme për të mbështetur pretendimin e tyre se Florim
Ejupi ishte trajnuar nga CIA dhe se ishte agjent i tyre. Është e dukshme që posta elektronike e
dërguar nga McAllister në maj 2013 po keqpërdoret pas 7 vjetësh për përfitimet e politikave
ditore.

Lajmëruesi i Dezinformatës 8
Titulli: “BIVŠI OFICIR KFORA PRIZNAO: CIA je u Bondstilu obučavala albanske teroriste,
pozovite Mekalistera, svedočiće o tome! ON SE TEŠKO KAJE ZBOG NEPRAVDE PREMA
SRBIMA! (ISH ZYRTARI I KFOR-it E PRANON: CIA ka trajnuar terroristë shqiptarë në
Bondsteel, thërrisni McAllister, ai do të dëshmojë për këtë! AI PENDOHET THELLË PËR
PADREJTËSINË NDAJ SERBËVE" Informatori, 03 Mars 202028

Artikulli i referohet një deklarate të një ish oficeri të KFOR-it, Kristian Kahrs, sipas të cilit ishte e
qartë se terroristët ishin trajnuar nga amerikanët, pasi ata ishin trajnuar plotësisht në përputhje
28

Informer, “BIVŠI OFICIR KFORA PRIZNAO: CIA je u Bondstilu obučavala albanske teroriste, pozovite Mekalistera,
svedočiće o tome! ON SE TEŠKO KAJE ZBOG NEPRAVDE PREMA SRBIMA! (ISH ZYRTARI I KFOR-it E PRANON: CIA ka
trajnuar terroristë shqiptarë në Bondsteel, thërrisni McAllister, ai do të dëshmojë për këtë! AI PENDOHET THELLË
PËR PADREJTËSINË NDAJ SERBËVE" Informatori, 03 Mars 2020, https://informer.rs/vesti/politika/497336/bivsioficir-kfora-priznao-cia-bondstilu-obucavala-albanske-teroriste-pozovite-mekalistera-svedocice-tome-tesko-kajezbog-nepravde-prema-srbima
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me një shkollë amerikane. Përveç kësaj, sipas Kahrs, NATO kishte një zonë sigurie prej pesë
kilometrash dhe një zonë ajrore 25 kilometra rreth Bondsteel, në të cilën Ministria e Brendshme
(MUP) dhe ushtria serbe nuk kishin qasje. Pastaj artikulli kthehet te Florim Ejupi, i cili u akuzua
për sulmin me bomba në një autobus civil serb në shkurt 2001. Kahrs pretendon se ish-hetuesi i
UNMIK-ut në Kosovë dhe Metohi, Joe McAllister është i gatshëm të dëshmojë kundër arratisjes
së Ejupit nga baza ushtarake Bondsteel, dhe për të cilin McAllister është i bindur që ishte trajnuar
nga CIA dhe se ishte agjent i tyre. Më në fund, sipas artikullit, Kahrs beson se NATO nuk është një
organizatë për paqe, por një për lojëra të pista, dhe se arsyeja ekskluzive për të bombarduar
Serbinë ishte për shkak të shumave të mëdha të parave që kanë hyrë në industrinë e armëve.

Dekonstruktimi i Dezinformatës: Fakte dhe Shifra

Edhe ky është një artikull tjetër me një titull bombastik në lidhje me CIA-n që ka trajnuar terroristë
shqiptarë në Bondsteel që më pas vështirë se i referohet asaj në pjesën tjetër të tekstit. Natyrisht,
qëllimi kryesor i artikullit është të dëmtojë shtetësinë e Kosovës, të paraqes UÇK-në si një
organizatë terroriste dhe të diskreditojë SHBA-n dhe NATO-n. Artikulli bën akuza të rënda false
se amerikanët kanë stërvitur terroristë në bazën ushtarake Bondsteel, por nuk arrin të sigurojë
ndonjë provë të prekshme që ta mbështes atë. I gjithë artikulli bazohet në pretendimet e ish
oficerit i KFOR-it, Kristian Kahrs. Sidoqoftë, edhe në artikull, Kahrs citohet të ketë thënë se ai e
pyeti Torstein Shaker, kreun norvegjez të KFOR-it, për atë që po ndodhte në Bondsteel, dhe se ai
ishte përgjigjur se nuk e mbante mend. Pastaj ai citon një oficer anonim të akademisë britanike,
sipas të cilit "ishte e qartë se terroristët ishin trajnuar nga amerikanët, të cilët ishin trajnuar
plotësisht nga një shkollë amerikane". Artikulli shpjegon se cilët ishin "terroristët" që u trajnuan
nga një shkollë amerikane, veçanërisht pasi baza ushtarake Bondsteel u hap vetëm disa muaj pasi
u nënshkrua "Marrëveshja Teknike Ushtarake" në Kumanovë. Në anën tjetër, Kahrs pretendon
se "NATO kishte një zonë sigurie prej pesë kilometrash dhe një zonë ajrore 25 kilometra rreth
Bondsteel, në të cilën Ministria e Brendshme (MUP) dhe ushtria serbe nuk kishin qasje. Është e
qartë se kjo paraqet një manipulim të qëllimshëm, pasi që nga koha kur u hap Bondsteel,
18

Ministria e Brendshme (MUP) dhe personeli i ushtrisë serbe nuk ishin më të pranishëm në
Kosovë. Më në fund, referenca për arratisjen e Ejupit nga Bondsteel u përmend plotësisht jashtë
kontekstit dhe ajo u shpjegua hollësisht në "Lajmëruesin e Dezinformatës 7".
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