INFORMATË BAZIKE:

Lajmëruesit e Dezinformatave –
Monitorimi i Mediave Serbe, janë
raporte mujore për lajmet që kanë
dezinformata dhe keqinformime që e
vejnë në shënjestër Kosovën, e që
botohen nga mediat në Serbi
PËRKRAHUR NGA:

Londër, Mbretëri e Bashkuar
VËREJTJE:

Pikëpamjet e paraqitura në këtë
publikim janë vetëm të Institutit
Kosovar për Hulumtime dhe Zhvillim
të Politikave (KIPRED)

LAJMËRUES I DEZINFORMATAVE
PËR KOSOVËN
MEDIAT SERBE

KONTAKTI:

Instituti Kosovar për Hulumtime dhe
Zhvillim të Politikave (KIPRED)
Rr. Major Mehmet Bushi, H.III/1
10 000 Prishtinë, Kosovë
Tel: +383 (0)38 542 778
Web-site: www.kipred.org
Email: info@kipred.org

DHJETOR 2020

HYRJE

Lajmëruesit e Dezinformatave për Kosovën: Monitorimi i Mediave Serbe, synojnë t’i
kundërvihen dezinformatave përmes mbikëqyrjes në bazë mujore të botimeve të përzgjedhura
mediale që origjinën e kanë në Serbi. Mediat e përzgjedhura janë Tanjugu, Informeri, Novosti,
Kuriri, B92-shi, Politika dhe Naša Borba, që njihen për dhënien e lajmeve me përmbajtje
dezinformuese që nuk janë të kufizuara vetëm në Kosovë.
Monitorimi i kryer i këtyre mediave ka treguar se gjatë dhjetorit 2020, mediat e përzgjedhura të
sipërpërmendura që origjinën e kanë në Serbi e kanë botuar një total prej 360 lajmesh, nga të
cilat Tanjugu i ka botuar 60, Informeri 47, Novosti 45, Kuriri 9, B92-shi 118, Politika 26 dhe Naša
Borba 14 artikuj që kishin të bënin me Kosovën.
Një shqyrtim i kujdesshëm tregon se lajmet e botuara gjatë kësaj periudhe nga Tanjugu, Kuriri,
Politika, B92-shi, Politika, Naša Borba dhe Nin-i nuk kanë pasur ndonjë përmbajtje dezinformuese
serioze. Mirëpo, botimet e tjera të përzgjedhura mediale e kanë pasur një numër lajmesh e
artikujsh me përmbajtje dezinformuese për Kosovën. Në këtë sfond, KIPRED-i është përqendruar
në dekonstruktimin e dezinformatave më flagrante të botuara nga mediat serbe të dhëna më
sipër, dhe këto do të diskutohen në pjesën në vijim.
Synimi i dezinformatave të lëshuara gjatë kësaj periudhe monitoruese nga mediat e përzgjedhura
serbe në raport me Kosovën, tregon se dezinformatat kanë qenë të përqendruara në
shkatërrimin e themeleve të shtetësisë së Kosovës përmes diskreditimit të udhëheqësisë dhe
institucioneve të saj. Disa nga artikujt e përzgjedhur synojnë që Kosovën ta paraqesin rrejshëm
si një shtet i mafisë që nuk i respekton të drejtat njerëzore të serbëve. Artikujt e përzgjedhur po
ashtu synojnë në mjegullimin e së kaluarës përmes mohimit të krimeve dhe mizorive të Serbisë
në Kosovë gjatë viteve 1990 dhe përmes ekzagjerimit të numrit të viktimave serbe.
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DEKONSTRUKTIMI I DEZINFORMATAVE TË DETEKTUARA MË FLAGRANTE

Lajmërim i Dezinformatës 1
Titulli: DIPLOMATSKI SKANDAL U REŽIJI LAŽNE DRŽAVE: Predstavnica Prištine u SAD se
vratila u Vašington iako je dobila otkaz (SKANDAL DIPLOMATIK NË REGJI TË SHTETIT TË
RREJSHËM: Përfaqësuesja e Prishtinës në Shtetet e Bashkuara kthehet në Washington
edhe pse ishte dëbuar nga puna), Novosti, 17 dhjetor 2020.1

Artikulli pohon se Vlora Çitaku është kthyer nga Washningtoni si përfaqësuese diplomatike e
Prishtinës në Shtetet e Bashkuara, edhe përkundrejt faktit që Hashim Thaçi e kishte nënshkruar
dekretin për tërheqjen e saj nga ajo pozitë më shumë se dy muaj më parë. Sipas artikullit, pas
dekretit për tërheqjen e saj, Çitaku i kishte organizuar takimet e saj lamtumirëse në Washington
dhe ishte kthyer në Prishtinë, por më pas shkoi përsëri në Washington, meqë partnerët në
koalicionin udhëheqës nuk kishin vendosur për ta zëvendësuar atë. Pos kësaj, artikulli thotë se
Ministria e Punëve të Jashtme në Prishtinë ka konfirmuar për mediat se Çitaku do të vazhdojë ta
përfaqësojë Kosovën në Washington deri në emërimin e ambasadorit të ri. Sipas Ministrisë së
Jashtme, “konsultimet për përzgjedhjen e ambasadorëve të rinj janë në fund,” por Radio Evropa
e Lirë pohon se procesi është ndërprerë dhe që me gjasë gjatë këtij viti nuk do të ketë emërime
të reja.

1

“DIPLOMATSKI SKANDAL U REŽIJI LAŽNE DRŽAVE: Predstavnica Prištine u SAD se vratila u Vašington iako je dobila
otkaz (SKANDAL DIPLOMATIK NË REGJI TË SHTETIT TË RREJSHËM: Përfaqësuesja e Prishtinës në Shtetet e Bashkuara
kthehet në Washington edhe pse ishte dëbuar nga puna),” Novosti, 17 dhjetor 2020,
https://www.novosti.rs/vesti/politika/946083/diplomatski-skandal-reziji-lazne-drzave-predstavnica-pristine-sadvratila-vasington-iako-dobila-otkaz.
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Nuk është hera e parë që mediat serbe pohojnë rrejshëm që Ambasadorja e Kosovës në Shtetet
e Bashkuara, Vlora Çitaku është pushuar nga kjo pozitë.2 Artikulli shfrytëzon fjalë bombastike si
“skandal diplomatik” në titullin e vet, dhe më pas kësaj nuk i referohet fare më vonë, pos që
pohon rrejshëm se Vlora Çitaku është kthyer në Washington edhe pse ajo është hequr nga ajo
pozitë. Në të vërtetë, ish Ministri i Jashtëm Glauk Konjufca e ka kërkuar kthimin e saj për shkak
të përfundimit të mandatit të saj. Ish Presidenti Hashim Thaçi, fillimisht kishte refuzuar ta
nënshkruante dekretin për kthimin e saj, por më pas ai e nënshkroi dekretin për tërheqjen e saj
pas kërkesës së vetë Çitakut. Dekreti i nënshkruar nga Presidenti po ashtu pohonte se Çitaku do
të vazhdonte ta përfaqësonte Kosovën në Washington deri në emërimin e Ambasadorit të ri. E
qartë, as Çitaku nuk ishte shkarkuar nga pozita e saj, dhe as nuk ka ndodhur ndonjë “skandal
diplomatik” në këtë rast. Fakti që Ambasadorja Çitaku do të qëndronte në Washington deri sa të
mos caktohet trashëgimtari e paraqet një procedurë diplomatike standarde.

Lajmërim i Dezinformatës 2
Titulli: ONI KOJI GOVORE O PREDAJI POLAZE OD SEBE! Petković: Nekadašnja DS predala
energetski sistem na KiM, vlast pokušava da to ispravi! (ATA QË FLASIN PËR DORËZIM
JANË DUKE U NISUR NGA VETVETJA! Petkoviqi: Ish DS-ja ia ka dorëzuar sistemin energjetik
Kosovës e Metohisë, qeveris është duke u përpjekur që ta korrigjojë këtë!), Informer, 14
dhjetor 2020.3

2

“PRIŠTINA ŠALjE NOVOG PREDSTAVNIKA U SAD: Tači razrešio Vljoru Čitaku (PRISHTINA E DËRGON PËRFAQËSUESIN
E RI NË SHBA: Thaçi e heq Vlora Çitakun),” Novosti, 7 tetor 2020, https://www.novosti.rs/vesti/
politika/923897/pristina-salje-novog-predstavnika-sad-taci-razresio-vljoru-citaku.
3
“ONI KOJI GOVORE O PREDAJI POLAZE OD SEBE! Petković: Nekadašnja DS predala energetski sistem na KiM, vlast
pokušava da to ispravi! (ATA QË FLASIN PËR DORËZIM JANË DUKE U NISUR NGA VETVETJA! Petkoviqi: Ish DS-ja ia ka
dorëzuar sistemin energjetik Kosovës e Metohisë, qeveris është duke u përpjekur që ta korrigjojë këtë!),” Informer,
14 dhjetor 2020, https://informer.rs/vesti/politika/571337/petar-petkovic-kim-kosovo-energetski-sistem.
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Artikulli e transmeton deklaratën e drejtorit në Zyren për Kosovë e Metohi, Petar Petkoviqit, që
pohon se Serbia nuk e ka nënshkruar ndonjë marrëveshje dhe nuk e ka përkushtuar vetveten për
t’ia dorëzuar Kosovës së vetëshpallur sistemin e energjisë në veriun e Kosovës, ashtu siç
pretendohet nga disa nga udhëheqësit opozitarë. Ai tha se në ditët e fundit, disa politikanë
opozitarë kanë qenë duke u përpjekur që ta dezinformojnë popullin serb në Kosovë duke bërë
pohime të gabuara që nuk do të ketë energji elektrike në veriun e krahinës, dhe se Presidenti
Aleksandar Vuçiq dhe qeveria serbe janë gjoja duke ia dorëzuar Prishtinës sistemin energjetik të
veriut të Kosovës. Petkoviqi e ka treguar marrëveshjen e marsit 2001, të nënshkruar nga Ministri
i Minierave dhe Energjisë, Goran Novakoviq, përmes së cilës qeveria dhe ministria e atëhershme
ia dorëzuan menaxhimin e sistemit energjetik të Kosovës UNMIK-ut. Ai po ashtu tha se në vitin
2004, UNMIK-u këtë autoritet ia dorëzoi institucioneve të përkohshme të vetëqeverisjes në
Prishtinë, pasi që Kuvendi në Prishtinë e kaloi Ligjin për Energjinë, i cili e kalon menaxhimin e
sistemit të energjisë elektrike, si në veri, ashtu edhe në jug, te operatori i sistemit transmetues
në Prishtinë.
Sipas Petkoviqit, që nga viti 2012, qeverisja e SNS është përpjekur që ta përmirësojë situatën e
trashëguar, dhe në vitin 2013, pas nënshkrimit të Marrëveshjes së Brukselit, është përmbyllur
Marrëveshja e Energjisë e cila e parasheh formimin e dy degëve të EPS-së (Elektroekonomisë së
Serbisë), që duhet të merren me tregtinë dhe distribucionin e energjisë. Ai ngulmon se sipas
përfundimeve të BE-së nga viti 2015, është arritur pajtimi që kompanitë e këtyre dy degëve do
të quhen EPS Tregtia dhe Elektrosever. Mirëpo, Petkoviqi pohon se meqë Asociacioni i Komunave
Serbe nuk është formuar ende, Prishtina është duke refuzuar që t’i regjistrojë këto kompani, dhe
e ka vënë në dukje se, deri sa ato të formohen, nuk ka ndonjë arsye për Serbinë që ajo të
ndryshojë çkado qoftë kur fjala është për furnizimin me energji elektrike. Ai e përsëriti se Serbia
nuk ka nënshkruar asgjë që atë do ta detyronte që sistemin e energjisë t’ia dorëzonte Prishtinës,
e cila, ashtu siç tha, dëshmohet nga letra e 19 nëntorit 2018, të cilën UNMIK-u ia dërgoi Rrjetit
Elektrik të Serbisë, dhe e cila pohon se çështja e pronësisë duhet të zgjidhet në kuadër të dialogut
midis Beogradit dhe Prishtinës. Petkoviqi po ashtu përkujtoi se Operatori i Prishtinës i Sistemit të
Transmetimit dhe të Tregut të Energjisë Elektrike të Kosovës (KOSTT) ka hyrë në marrëdhënie
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kontraktuale me Rrjetin Evropian të Operatorëve të Sistemeve Transmetuese dhe se e ka marrë
një zonë kontrolli, edhe pse Serbia e ka kundërshtuar këtë.
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Gjatë muajit tetor kanë qenë disa artikuj që e kanë diskutuar çështjen e energjisë elektrike në
veriun e Kosovës.4 Artikulli që po e shqyrtojmë gjatë shkrimit për këtë çështje i parashtron disa
pohime të rrejshme. Së pari, ky pohon në mënyrë të rrejshme se Serbia nuk e ka nënshkruar asnjë
marrëveshje apo nuk ka marrë kurfarë përkushtimi që sistemin energjetik në veri t’ia dorëzojë
Kosovës së vetëshpallur. Në të vërtetë, në qershor të vitit 2019, KOSTT e ka nënshkruar me Rrjetin
Evropian të Operatorëve të Sistemeve Transmetuese të Energjisë (ENTSO) një marrëveshje që ka
hyrë në fuqi më 29 shtator. Kjo marrëveshje ia hapte rrugën KOSTT-it për t’u integruar në tregun
rajonal të energjisë elektrike njësoj si dhe që të merr pjesë në Shkëmbimin e Fuqisë Shqiptare
(Albanian Power Exchange – APEX). Që nga 14 dhjetori, KOSTT-i vepron si një trup i pavarur dhe
i kontrollon kufijtë energjetikë të Kosovës. Dalja e Kosovës nga blloku rregullues EMS (Serbia,
Mali i Zi dhe Maqedonia Veriore), dhe përfshirja e saj në bllok me Shqipërinë është mbështetur
në “Marrëveshjen për Energjinë” që është nënshkruar midis Kosovës e Serbisë në vitin 2013 si
pjesë e dialogut të ndihmuar nga BE-ja në Bruksel.5
Së dyti, artikulli pohon rrejshëm se Marrëveshja e Energjisë e nënshkruar në Bruksel e parasheh
formimin e dy degëve të EPS-së, të cilat do të merren me tregtinë dhe distribuimin e energjisë
elektrike. Ndërkohë që është e vërtetë që marrëveshja e përcakton që Kosova duhet t’ia lejojë

4

Pos artikullit që është duke u analizuar, “DS predala energetski sistem na KiM, vlast pokušava da to ispravi (Ish DSja ia ka dorëzuar sistemin energjetik Kosovës e Metohisë, qeveria është duke u përpjekur që ta korrigjojë këtë),”
Tanjug, 14 dhjetor 2020, http://tanjug.rs/full-view.aspx?izb=613848, shih po ashtu, “Kancelarija: Snabdevanje
severa strujom neće biti ugroženo (Zyrja: Furnizimi i veriut me energji nuk do të rrezikohet),” Tanjug, 4 dhjetor 2020,
http://tanjug.rs/full-view.aspx?izb=611139 dhe “Furnizimi i veriut të Kosmetit me energji elektrike nuk do të
rrezikohet!),” Informer, 4 dhjetor 2020,
https://informer.rs/vesti/politika/568787/snabdevanje-severa-kosmeta-strujom-nece-biti-ugrozeno.
5
Shih “Bilateral relations between Kosovo and Serbia regarding energy sector [Marrëdhëniet bilaterale midis
Kosovës e Serbisë lidhur me sektorin e energjisë],” Research Institute of Development and European Affairs (RIDEA),
tetor 2019.
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EPS-së që ta themelojë një kompani për tregtinë me energji, kjo po ashtu pohon se EPS-ja duhet
të aplikojë në Agjencinë Rregullatore për Regjistrimin e Bizneseve para fundit të gushtit 2015 si
dhe në Zyren Rregullatore të Energjisë (ERO) për ta marrë lejen e nevojshme për ta bërë
furnizimin e konsumatorëve.6 Artikulli po ashtu e bën pohimin e rrejshëm se meqë Asociacioni i
Komunave Serbe (ASM) nuk është formuar ende, Prishtina është duke refuzuar që t’i regjistrojë
kompanitë e Elektroekonomisë së Serbisë. Në realitet, sipas anëtarit të bordit të KOSTT-it, Nebih
Zariqit, Elektroekonomia e Serbisë nuk ka aplikuar kurrë për ta marrë lejen për një kompani të
tillë. Sipas marrëveshjes, leja për furnizim për një kompani të tillë do të jetë operacionale një
herë pasi që KOSTT-ja të bëhet anëtare e ENTSO-së, dhe me qëllim që të merr pjesë në tregun
energjetik të Kosovës, ajo duhet t’i nënshkruajë marrëveshjet me KOSTT. Më tutje, artikulli e vë
në dukje se, deri sa të krijohet kompania, nuk ka kurfarë nevojë që Serbia të ndryshojë çkado
qoftë kur fjala është për furnizimin me energji elektrike. Kjo po ashtu e jep një pohim të rrejshëm,
meqë një herë pasi që sistemi energjetik i Kosovës filloi të vepronte si i pavarur, më 14 dhjetor,
Serbia përnjëherësh e ndërpreu transmetimin e 500 megavatëve energji të cilat Kosova i
importonte nga ajo.7
Përndryshe, duhet të përmendet se qytetarët që jetojnë në katër komunat me shumicë serbe në
veriun e Kosovës që nga fundi i luftës në vitin 1999 nuk i kanë paguar faturat e tyre të energjisë
elektrike, edhe pse ata ishin duke u furnizuar nga Kosova. Vlerësohet se llogaria e energjisë që
është shpenzuar në këto komuna është rreth 12 milionë Euro në vjet. Gjatë periudhës 1999 deri
në 2017, kjo llogari është paguar nga qytetarët e Kosovës që kanë jetuar në jug. Pos kësaj, sipas
zyrtarëve të KOSTT-it, nga viti 2008 e deri më tash, shteti i Serbisë e ka shfrytëzuar në mënyrë të
paligjshme rrjetin transmetues të Kosovës dhe prej kësaj ka grumbulluar përfitime prej rreth 65
milionë Eurosh.8

6

“THE BRUSSELS DIALOGUE BETWEEN KOSOVO AND SERBIA: ACHIEVEMENTS AND CHALLENGES [DIALOGU I
BRUKSELIT MIDIS KOSOVËS E SERBISË: ARRITJET DHE SFIDAT],” Balkan Policy Research Group, shtator 2020,
https://balkansgroup.org/wp-content/uploads/2020/10/BPRG_DIALOGU-I-BRUKSELIT_ALB_web2.pdf.
7
“Serbia ndërpret transmetimin e energjisë për Kosovën,” Fakteplus, 15 December 2020,
https://fakteplus.net/serbia-nderpret-transmetimin-e-energjise-per-kosoven/.
8
Ibid.
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Titulli: ALBANCI NISU SAMI TRGOVALI ORGANIMA: NATO je krvavim rukama upravljao OVK
(SHQIPTARËT NUK KANË TREGUAR VETËM ME ORGANE: NATO-ja ka menaxhuar UÇK-në me duar
të përgjakura), Novosti, 11 dhjetor 2020.9

Artikulli e transmeton deklaratën e Goran Petronijeviqit, një avokat dhe ish gjykatës, që shpreh
dyshimin se rasti i trafikimit të organeve njerëzore do të adresohet nga Zyra e Prokurorit të
Specializuar në Hagë meqë hetimi pashmangshëm do të çonte në rolin e NATO-s në të gjithë këtë
punë. Ai pretendon se UÇK-ja as nuk dinte, dhe as që ka mundur që në mënyrë të pavarur ta
organizonte trafikimin e organeve. Petronijeviq thotë se kjo është bërë nga pjesë të NATO-s me
një miratim të qartë të udhëheqësve të tyre të lartë. Ai beson se ky ka qenë një biznes i organizuar
kriminal nga grupe të organizuara kriminale në të cilat, nga njëra anë kanë marrë pjesë
përfaqësuesit e UÇK-së, dhe nga tjetra pjesë të NATO-s. Petronijeviqi është i bindur në këtë, meqë
NATO-ja e kishte kontrollin në atë zonë para vitit 1999, dhe posaçërisht më vonë, dhe meqë diçka
e tillë nuk ka mundur të bëhet pa miratimin e tyre, apo, ashtu siç pohon ai – pa pjesëmarrjen e
tyre. Petronijeviqi në herë kishte raportuar në media se anijet-spitalet ku organet
transplantoheshin ishin të stacionuara në Adriatik. Sipas tij, dëshmitë për trafikim janë
shkatërruar në mënyrë sistematike, si rrëzimi i pashpjeguar i aeroplanit sllovak mbi Hungari në
vitin 2006, i cili i kishte 42 anëtarë të kontigjentit paqeruajtës sllovak që ishin duke u kthyer në
shtëpi si dhe tre kontejnerë të mëdhenj të aluminit me dëshmitë për trafikimin e organeve
njerëzore nga një varrezë pranë Podujevës.

9

“ALBANCI NISU SAMI TRGOVALI ORGANIMA: NATO je krvavim rukama upravljao OVK (SHQIPTARËT NUK KANË
TREGUAR VETËM ME ORGANE: NATO-ja ka menaxhuar UÇK-në me duar të përgjakura),” Novosti, 11 dhjetor 2020,
https://www.novosti.rs/vesti/politika/944254/albanci-nisu-sami-trgovali-organima-nato-krvavim-rukamaupravljao-ovk.
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Kohëve të fundit mediat serbe kanë shkruar gjerësisht për trafikimin e hamendësuar të organeve
njerëzore në Kosovë gjatë konfliktit të vitit 1999. Akuzat për trafikim të organeve njerëzore për
herë të parë janë përmendur në Raportin e Dick Martyt që u botua më 14 dhjetor 2010, dhe që
u prezantua para Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës më 7 janar 2011. Raporti
pohonte se ka patur “trajtim çnjerëzor të njerëzve dhe vrasje të të burgosurve me qëllim të
heqjes dhe trafikimit të paligjshëm të organeve njerëzore në Kosovë përmes anëtarëve të
Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës.10 Këto akuza për trafikimin e organeve njerëzore kanë qenë
arsyeja kryesore pse bashkësia ndërkombëtare ka ngulmuar në krijimin e Dhomave të
Specializuara të Kosovës. Mirëpo, ndërkohë që deklarata e Zyres së Prokurorit të Specializuar të
Dhomave të Specializuara të Kosovës (KSC) e 24 qershorit 2020 thotë qartë se “krimet në akuzë
përfshijnë një brez të krimeve kundër njerëzimit dhe të krimeve të luftës, përfshirë vrasje,
zhdukje të dhunshme të personave, persekutime, dhe torturime,”11 kjo nuk përmend fare
trafikim të organeve njerëzore. Duket se pikërisht për këtë arsye mediat serbe janë duke bërë
vazhdimisht pohime të rrejshme lidhur me këtë temë. Artikulli që po e shqyrtojmë e bën pohimin
e rrejshëm famëkeq që trafikimi i organeve njerëzore nuk ka mundur të bëhet pa miratimin dhe
pjesëmarrjen e NATO-s. Ky e citon Goran Petronijeviqin, një avokat dhe ish-gjykatës, që pohon
rrejshëm që trafikimi i organeve njerëzore ishte një biznes i organizuar kriminal i kryer nga
përfaqësues të UÇK-së dhe nga pjesë të NATO-s.
Në mbrojtje të pohimeve të veta të rrejshme Petronijeviqi ngulmon që dëshmitë janë shkatërruar
në mënyrë sistematike, dhe e përmend rrëzimin e aeroplanit sllovak mbi Hungari në vitin 2006.
Mediat serbe kanë shkruar më heret12 për këtë rast dhe kanë pretenduar në mënyrë të rrejshme

10

Clint Williamson, “Statement the Chief Prosecutor of the Special Investigative Task Force [Deklaratë e
Kryeprokurorit të Task Forcës Speciale Hetuese],” Bruksel, Bashkimi Evropian, 29 korrik 2014.
11
“Press Statement [Deklaratë për Shtyp],” Specialist Prosecutor’s Office, Kosovo Specialist Chambers [Zyra e
Prokurorit të Specializuar, Dhomat e Specializuara të Kosovës], 24 qershor 2020.
12
Shih “Otkriven tajni dokument: Avion sa dokazima o zločinima OVK namerno oboren; sve znao visoki diplomata
EU? (Është zbuluar dokumenti sekret: Aeroplani me dëshmitë për krimet e UÇK-së është rrëzuar qëllimisht; të gjithat
i ka ditur një diplomat i lartë i BE-së?), B92, 18 gusht 2020,
https://www.b92.net/info/vesti/index.php?yyyy=2020&mm= 08&dd=18&nav_category=640&nav_id=1720886.
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se në aeroplanin sllovak kanë qenë tre kontejnerë të mëdhenj alumini me dëshmitë për trafikimin
e organeve njerëzore nga një varrezë afër Podujevës. Pretendimet e këtilla nuk përkrahen nga
kurfarë faktesh konkrete, pos nga pohimet e ushtarëve që e kishin zëvendësuar kontigjentin
sllovak që po largohej dhe disa pohime të anëtarëve të familjeve të ushtarëve të vrarë. Pasi që
Ministria e Mbrojtjes e Sllovakisë e deklasifikoi në korrik të vitit 2020 Raportin e Hetimit të
aksidentit të Aeroplanit, sekretari shtetëror i Ministrisë së Mbrojtjes kishte deklaruar se ai në
themel pajtohej me përfundimin e ekspertëve hetues që aksidenti ajror me gjasë ka ndodhur për
shkak të dështimit te faktori njeri.13
Së fundi, është e pamundur të merren seriozisht akuzat kundër një aleance ushtarake aq të
mirënjohur si NATO-ja, e që bëhen nga një person si Petronijeviqi. Gjatë sundimit të Sllobodan
Millosheviqit ai kishte qenë gjykatës në një Gjykatë Qarku, dhe ai po ashtu ishte anëtar i panelit
të gjyqit që i gjykoi udhëheqësit e NATO-s për bombardimin e RF të Jugosllavisë. Gjatë këtij
gjykimi ishin akuzuar Presidenti i Shteteve të Bashkuara Bill Clinton, Sekretarja e Shtetit
Madeleine Albright, Kryeministri Britanik Tony Blair, Presidenti Francez Jacques Chirac, Kancelari
Gjerman Gerhard Schroeder, dhe nëntë udhëheqës të tjerë të vendeve të NATO-s që kishin marrë
pjesë në bombardimin e RF të Jugosllavisë. Dhoma e Gjykimit në të cilin Petronijeviqi ishte anëtar,
që të gjithë ata i dënoi me nga 20 vjet burg për kryerjen e veprave kriminale si nxitje e luftës
agresive, shkelje të integritetit territorial, përpjekje për vrasjen e zyrtarëve më të lartë
shtetërore, krime të luftës kundër civilëve dhe shfrytëzim të mjeteve të paligjshme të luftës. 14
Pas kësaj, si gjykatës në tribunalin e Hagës, ai e përfaqësoi oficerin e lartë të ish APJ-së, Veselin
Shljivançaninin, si dhe udhëheqësin politik të Serbëve të Bosnjës gjatë luftës në ish Jugosllavi,
Radovan Karaxhiqin. Pos kësaj, ai po ashtu i përfaqësoi disa figura publike të njohura, të tilla si

Shih po ashtu “OBOREN AVION SA DOKAZIMA PROTIV OVK? Skinuta oznaka o tajnosti s dosijea o nesreći iz 2006
(AEROPLANI ME DËSHMITË KUNDËR UÇK-SË ËSHTË RRËZUAR? Statusi i sekretit hiqet nga dosja për aksidentin
e vitit 2006),” Novosti, 18 gusht 2020,
https://www.novosti.rs/vesti/ politika/910217/oboren-avion-dokazima-protiv-ovk-skinuta-oznaka-tajnosti-dosijeanesreci-2006.
13
“What happened in Hejce? The crash of the aircraft is attributed to errors in piloting [Çfarë ndodhi në Hejce?
Përplasja e aeroplanit i mvishet gabimeve në pilotim],” Tekdeeps, 31 korrik 2020, https://tekdeeps.com/whathappened-in-hejce-the-crash-of-the-aircraft-is-attributed-to-errors-in-piloting-home-news/.
14
“Ko je napadnuti Goran Petronijević? Sudio liderima NATO-a, zastupao Legiju (Kush është Goran Petronijeviqi i
sulmuar? I gjykoi udhëheqësit e NATO-s, dhe e përfaqësoi Leginë),” Mondo, 15 dhjetor 2020,
https://mondo.rs/Info/Drustvo/a1324297/Advokat-Goran-Petronijevic-napad-na-advokata-Petronijevica.html.
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ish kreun e Sigurimit Shtetëror Rade Markoviq, dhe njërin nga anëtarët e klanit famëkeq kriminal
të quajtur “Klani i Zemunit,” Sasha Pejakoviq-Peletin, i cili në vitin 2003 ishte dënuar për vrasjen
e Kryeministrit serb Zoran Gjingjiqit.15

Lajmërim i Dezinformatës 4
Titulli: KRVAVI TRAG VILIJAMA VOKERA: Kako je u El Salvadoru počela obuka režisera slučaja
Račak (GJURMËT E PËRGJAKSHME TË WILLIAM WALKER-IT: Si trajnimi i regjisorit të rastit të
Reçakut filloi në El Salvador), Novosti, 22 dhjetor 2020.16

Artikulli pohon se gjurmët e përgjakshme të William Walkerit fillojnë në El Salvador në vitet 1980,
dhe që pas kësaj misioni i tij kriminal vazhdoi në Kosovë, dhe përfundoi me gënjeshtra të
paturpshme që ai i tha për Reçakun. Ky shpjegon se si Walkeri ishte ambasador amerikan në El
Salvador nga 1988 deri më 1992. Artikulli tregon se si gjatë luftës qytetare të viteve 1980 në El
Salvador, Shtetet e Bashkuara i përkrahën të ashtuquajturat “Skuadronet e Vdekjes” të ushtrisë
së El Salvadorit, të cilat vranë me mijëra kundërshtarë politikë, përkrahës të sindikatave, aktivistë,
gazetarë, mësues, dhe qytetarë të rëndomtë anembanë vendit, përfshirë edhe aktivistët dhe
zyrtarët katolikë. Ky më pas thotë se avokati i pavarur i gjykatës së qarkut, Lawrence Walsh, e ka
akuzuar Walkerin për përgatitjen e një operacioni të rrejshëm humanitar në bazën ajrore
Ilopango të El Salvadorit. Artikulli pretendon se në realitet kjo bazë u shfrytëzua në mënyrë
sekrete për t’i dhënë armatim, municion dhe furnizime të Gjelbërve të cilët ishin duke e sulmuar
Nikaraguan. Artikulli përfundon që, si i tillë, Walkeri ishte “ideal” për ta zgjidhur situatën në
Kosovë dhe në Metohi, kështu që ai i krijoi gënjeshtrat për masakrën e Reçakut, gjë kjo që ishte
arsye pse NATO-ja e bombardoi RF të Jugosllavisë në vitin 1999.

15

Ibid.
“KRVAVI TRAG VILIJAMA VOKERA: Kako je u El Salvadoru počela obuka režisera slučaja Račak (GJURMËT E
PËRGJAKSHME TË WILLIAM WALKER-IT: Si trajnimi i regjisorit të rastit të Reçakut filloi në El Salvador),” Novosti, 22
dhjetor 2020,
https://www.novosti.rs/vesti/politika/947472/krvavi-trag-vilijama-vokera-kako-salvadoru-pocela-obuka-reziseraslucaja-racak.
16
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Artikulli e bën një pohim botërisht të rrejshëm që masakra e Reçakut ishte në realitet e fabrikuar
dhe që ajo e paraqet një “gënjeshtër të paturpshme.” Kjo përpiqet ta krijojë një lidhje të
thjeshtësuar midis karrierës së William Walkerit në El Salvador gjatë viteve 1980, dhe përfshirjes
së tij në rastin e Reçakut si kreu i Misionit Verifikues të Kosovës. Pa hyrë fare në analizën e
saktësisë së të dhënave lidhur me karrierën e Walkerit në El Salvador që është prezantuar në
artikull, duhet theksuar se mohimi i masakrës së Reçakut e paraqet një gënjeshtër të
paprecedent. Kreu i Ekipit Hetues Finlandez, Dr. Helena Ranta, ishte në krye të hetimit të
masakrës së Reçakut, të kryer nga forcat serbe më 15 janar 1999, kur u vranë 45 fshatarë. Pasi
që hetimi përfundoi, dhe pasi që forenzika tregoi se 45 viktimat ishin civilë të paarmatosur, ajo
këtë akt e quajti si “krim kundër njerëzimit.”17 Nga ana tjetër, sipas Human Rights Watch, edhe
pse “sulmi me gjasë ishte provokuar nga një pritë e UÇK-së e cila i vrau tre policë serbë disa ditë
më parë, forcat qeveritare kishin reaguar duke gjuajtur civilët, duke i torturuar të mbajturit, dhe
duke kryer ekzekutime të atypëratyshme.” Raporti po ashtu pohon se masakra e Reçakut ishte e
dokumentuar mirë nga misioni i OSBE-së, dhe që ajo menjëherë u dënua nga kreu i misionit,
diplomati i Shteteve të Bashkuara William Walker.18 Të gjitha këto e dëshmojnë pavërtetësinë
dhe dezinformatën e lëshuar me qëllim të mohimit të krimeve të luftës të kryera nga Serbia në
Kosovë.

17

Chris Bird, “Recak report finds Serbs guilty [Raporti i Reçakut gjen se serbët janë fajtorë],” Guardian, 18 mars 1999,
https://www.theguardian.com/ world/1999/mar/18/4 .
18
“UNDER ORDERS: War Crimes in Kosovo [NËN URDHËRA: Krimet e Luftës në Kosovë],” Human Rights Watch, 2001,
fq. 57.
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Headline: RAK RANA BALKANA! Evropski poslanik: Kosovo je MAFIJAŠKA DRŽAVA čije se
metastaze šire Evropom! (KANCERI I BALLKANIT! Anëtari i Parlamentit Evropian: Kosova
është një SHTET MAFIOZ metastazat e të cilit janë duke u përhapur në Evropë!), Informer,
10 dhjetor 2020.19

Artikulli e transmeton deklaratën e Thiery Mariani në takimin e Komitetit për Punët e Jashtme,
në të cilin ai e kritikoi raportin e raportuesit të Parlamentit Evropian për Kosovën, Viola von
Cramon, që e përkrahte liberalizimin e vizave për Kosovën. Sipas Marianit, Prishtina i ka
shfuqizuar të drejtat themelore, sundimin e ligjit, funksionimin e institucioneve demokratike, dhe
ka edhe trafikim të organeve njerëzore. Për të, “Kosova është një plagë kanceri e Ballkanit të
sotëm.” Mariani po ashtu tha se mestastazat e tij janë duke u përhapur në Evropë, me
operacionet e mafias dhe me armët e importuara në Francë nga Kosova. Ai e shprehu brengën e
tij se si raportuesi dhe shumica e grupeve politike mund ta përkrahin liberalizimin e vizave për
Kosovën. Mariani e vuri në dukje se BE-ja është duke e përkrahur një shtet mafioz. Artikulli po
ashtu e transmeton reagimin e Viola von Cramonit pas fjalës së Marianit, ku ajo tha se ajo është
e befasuar nga fjala e tij dhe se Kosova nuk është një shtet mafioz. Ajo sugjeroi që ata ta vizitonin
Kosovën së bashku me qëllim që të kishin mundësinë të bisedonin me banorët e atjeshëm, që të
njihen me situatën dhe ta vlerësojnë nëse, ashtu siç po thuhet, Kosova është shtet mafioz dhe
vend që eksporton armatim.

19

“RAK RANA BALKANA! Evropski poslanik: Kosovo je MAFIJAŠKA DRŽAVA čije se metastaze šire Evropom! (KANCERI
I BALLKANIT! Anëtari i Parlamentit Evropian: Kosova është një SHTET MAFIOZ metastazat e të cilit janë duke u
përhapur në Evropë!),” Informer, 10 dhjetor 2020,
https://informer.rs/svet/vesti/570495/kosovo-francuska-poslanik-evropski-parlament-mafija-mafijaska-drzava.
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Mariani pretendon rrejshëm se Kosova është një vend mafioz që i ka shfuqizuar të drejtat
themelore të serbëve, dhe që është e përfshirë në trafikimin e organeve njerëzore. Kosova e ka
shpallur pavarësinë e saj me 17 shkurt 2008, dhe shtetësia e saj që nga atëherë është njohur nga
më shumë se 100 shtete, përfshirë edhe 23 vende anëtare të BE-së, SHBA-të, Japoninë dhe
Turqinë. Kjo është po ashtu një anëtare e plotë e Bankës Botërore (WB), Fondit Monetar
Ndërkombëtar (IMF), Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), e FIFA-s, e UEFAs, dhe e shumë organizatave dhe nismave të tjera ndërkombëtare dhe rajonale. Kjo po ashtu e
ka nënshkruar “Marrëveshjen e Stabilizim Asocimit” me Bashkimin Evropian, gjëra këto që me
siguri se nuk janë diçka që një shtet mafioz do t’ia dilte t’i arrinte.
Raportet e Trupit Këshillues Tej-Detar të Sigurisë të Departamentit të Shtetit të SHBA-ve për
Kosovën dhe Serbinë të vitit 2019 po ashtu e tregojnë të kundërtën e asaj që Mariani është duke
u përpjekur ta përhapë lidhur me krimin në Kosovë. Sipas këtyre raporteve, rreziku i krimit në
kryeqytetin e Kosovës, Prishtinës, merret si i butë,20 ndërkohë që për kryeqytetin e Serbisë,
Beogradin, ky merret si i konsiderueshëm, dhe këto po ashtu thonë se “rreziku i konsiderueshëm
nga krimi [në Serbi] është i shkaktuar nga aktivitetet e grupeve të Krimit të Organizuar (OC), meqë
Serbia është rruga kryesore trafikuese nga lindja për në Evropë.”21 Për më tepër, niveli i
kriminalitetit në Kosovë nuk dallon nga ai i vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, përfshirë
edhe trafikimin dhe krimin e organizuar,22 dhe KFOR-i ësthë institucioni më i besuar i sigurisë për
të gjitha komunitetet në Kosovë.23

20

OSAC, Kosovo 2019 Crime & Safety Report, 23 nëntor 2019
https://www.osac.gov/Country/Kosovo/Content/Detail/Report/d0ff62ac-1d7b-45dd-84a415f4aeb9e219#:~:text=There%20is%20moderate%20risk%20from,influences%20crime%20rates%20in%20Kosovo.
&text=According%20to%20Kosovo%20Police%20(KP,of%20grievous%20thefts%20was%205%2C222.
21
OSAC, Serbia 2019 Crime & Safety Report, 3 nëntor 2019,
https://www.osac.gov/Country/Serbia/ Content/Detail/Report/452bd4dc-9d15-491b-b271-15f4aeb34077
22
Për hetime të mëtutjeshme shih: HOTSPOTS OF ORGANIZED CRIME IN THE WESTERN BALKANS: Local
vulnerabilities in a regional context [PIKAT E NXEHTA TË KRIMIT TË ORGANIZUAR NË BALLKANIN PERËNDIMOR:
Cenueshmëritë lokale në kontekstin rajonal], Global Initiative Against Transnational Organized Crime, Geneva, 2019,
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2019/05/Hotspots-Report-English-13Jun1110-Web.pdf.
23
Shih Faton Bislimi, Public Pulse 1, UNDP Kosovo, shtator 2013, https://www.ks.undp.org/content/kosovo/
en/home/library/democratic_governance/-/.
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Për më tepër, Mariani pohon rrejshëm se në vitet e fundit autoritetet kosovare kanë ndërmarrë
masa diskriminuese kundër komunitetit serb në Kosovë, mirëpo, nuk ka as edhe një dëshmi të
vetme që do të mund ta dëshmonte një kësi pohimi. Ai refuzon ta pranojë se kanë qenë forcat
ushtarake, policore dhe paramilitare serbe ato që kanë kryer “krimet më mizore” kundër
shqiptarëve të Kosovës, dhe jo e anasjellta. Në Kosovë serbët kanë qenë “kryesit” dhe shqiptarët
“viktimat.” Ashtu siç tashmë u përmend, raporti i Human Rights Watch ka dokumentuar
“torturime, vrasje, përdhunime, dëbime të dhunshme, dhe krime të tjera të luftës të kryera nga
forcat qeveritare serbe dhe jugosllave kundër shqitarëve kosovarë midis 24 marsit dhe 12
qershorit 1999.” Raporti po ashtu ka përfunduar se “përafërsisht 10.500 shqiptarë kosovarë janë
vrarë midis 20 marsit dhe 12 qershorit 1999,” ndërkohë që “ushtria jugosllave dhe policia dhe
paramilitarët serbë i kanë dëbuar 862,979 shqiptarë nga Kosova, dhe disa qindra mijëra të tjerë
kanë qenë të zhvendosur të brendshëm.”24
Së fundi, është e rëndësishme që sipas Kushtetutës së Kosovës të gjitha komuniteteve që jetojnë
në Kosovë u garantohet niveli më i lartë i të drejtave minoritare krahasuar me të tërë rajonin e
Ballkanit Perëndimor. Dhe, në fund, Thiery Mariani, si anëtar i partisë të së djathtës ekstreme
“National Rally” (më parë National Front) është i mirënjohur për qëndrimet e tij anti-shqiptare
dhe anti-myslimane. Pos asaj që Kosovës iu referua si “një pseudo-shtet që strehon mafi të
shumta dhe ka një përqendrim të trafikimit të drogave, të qenieve njerëzore dhe të armatimeve,”
ai po ashtu pohon se “Shqipëria është pika qendrore e ndikimit turk në rajon.” Mariani po ashtu
e ka dëshmuar se ka qëndrime pro-serbe dhe pro-ruse. Kur tendosjet u ngritën midis Malit të Zi
dhe Serbisë, Mariani e përshkroi ekonominë e Malit të Zi si një që është tejet e varur nga
aktivitetet ilegale.25 Nga ana tjetër, ai është quajtur si “Kali i Trojës” i Kremlinit, meqë si anëtar i
Asamblesë Kombëtare dhe si nënpresident i Asociacionit Parlamentar të Miqësisë Francezo Ruse,
Mariani ka qenë publikisht përkrahës për pozitën e Rusisë lidhur me krizën e Ukrainës. 26 Bazuar

24

“Under Orders: War Crimes in Kosovo [Nën Urdhëra: Krimet e Luftës në Kosovë],” Human Rights Watch Report,
2001,
https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/kosovo_full_low.pdf
25
Thierry Mariani, “Another Balkan policy [Edhe një politikë tjetër Ballkanike],” Brussels Morning, 28 janar 2021,
http://brusselsmorning.com/ 2021/01/28/another-balkan-policy/.
26
“The Kremlin’s Trojan Horses [Kuajt e Trojës të Kremlinit],” Atlantic Council, 15 nëntor 2016,
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/kremlin-trojan-horses/.
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në të gjithat që u përmendën më sipër, Mariani vështirë se mund të konsiderohet si një person
objektiv dhe i paanshëm kur flet për Kosovën.
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