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Përmbledhje Ekzekutive

Qëllimi i këtij Punimi të Politikave është ta analizojë prapavijën politike të operacioneve
informative malinje ruse ndaj Kosovës, të cilat janë pjesë e operacioneve më të gjera malinje ruse
kundër vendeve Perëndimore dhe vendeve të tyre partnere. Lidhur me këtë, Punimi do ta
prezantojë, së pari, një pasqyrë të shkurtër të përfshirjes ruse në Kosovë, që nga fillimi i
shpërbërjes së ish-Jugosllavisë e deri në fundin e vitit 2017, kur, si rezultat i luftës diplomatike të
Moskës, Kosova e përjetoi një veprim të pazakontë në politikën ndërkombëtare, përkatësisht,
tërheqjen e njohjes së pavarësisë së saj nga Surinami. Së dyti, kjo do ta analizojë më në hollësi
luftën diplomatike ruse kundër Kosovës, nga viti 2018 e deri më tash, dhe ndërlidhjen e saj me
Serbinë, e cila është bastioni më i rënddësishëm i ndikimit të Moskës në Ballkan. Në këtë mënyrë,
me qëllim që ta fitojmë një kuptim më të thellë të prapavijës politike të fushatës të kohëve të
fundit së operacioneve malinje ruse ndaj Kosovës (qershor 2018 – shtator 2020), ky Punim i
Politikave i analizon në hollësi deklaratat dhe dokumentet publike të lëshuara nga Kremlini,
Ministria e Jashtme Ruse, Misioni Rus në Kombet e Bashkuara, dhe Ambasada Ruse në Serbi, e të
cilat janë katër zëdhënëset më të rëndësishme të Moskës në luftën e saj diplomatike kundër
Prishtinës.
Ky Punim i Politikave vie në përfundimin se konteksti i operacioneve malinje informative ruse
ndaj Kosovës mbështetet nga varësia e ndërsjellë e Moskës dhe Beogradit, në ndjekjen e
interesave të tyre të politikës së jashtme ndaj Prishtinës, Brukselit dhe Washingtonit. Lidhur me
këtë, analizat tregojnë se, po aq sa Serbia ka nevojë për Rusinë për t’i përkrahur synimet e saj
ndaj Kosovës, po aq edhe Rusia ka nevojë për “neutralitetin politik dhe ushtarak” të Beogradit.
Kjo është një komponentë thelbësore e strategjisë së përgjithshme të Rusisë për ta bllokuar
integrimin e shteteve të mbetura të Ballkanit Perëndimor në institucionet Euro-Atlantike, duke e
mbajtur konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë si të pazgjidhur, ashtu që të fusë jostabilitet në rajon
dhe ta sfidojë Perëndimin në fushën e tij. Për më tepër, Moska është duke u përpjekur që ta
keqpërdorë pavarësinë e Kosovës si një “precedent” në ndjekjen e ambicjeve të saj hegjemonike
në të ashtuquajturën “të jashtmen e afërt” të Rusisë.
3

Hulumtimi ofron dëshmi të mjaftueshme që vërtetojnë se përpjekjet e Rusisë dhe të Serbisë për
t’ia rrënuar themelet qëndrueshmërisë së shtetësisë së Kosovës janë duke u bërë në mënyrë të
koordinuar, me qëndrime dhe deklarata të ngjashme, dhe të cilat, në raste të shumta,
shoqërohen në mënyrë sistematike me dezinformata për gjendjen në Kosovë dhe për rolin e
Perëndimit në shtet-ndërtimin e saj. Lidhur me këtë, Moska dhe Beogradi, ndër të tjera,
shtetësinë e Kosovës e shpërfaqin si një projekt të dështuar të Perëndimit, dhe si një “entitet
shtetëror defektoz” që e rrezikon sigurinë dhe stabilitetin rajonal, që i shkel të drejtat e
komunitetit lokal serb, dhe që i shkel marrëveshjet e arritura në Bruksel gjatë dialogut me Serbinë
të ndihmuar nga BE-ja. Nga ana tjetër, roli i Perëndimit në Kosovë paraqitet, ndër të tjera, si
“hegjemoni e NATO-s,” si përgjegjës për “krimet e luftës” kundër serbëve, ku Bashkimi Evropian
akuzohet për dështim, dhe Shtetet e Bashkuara për “privatizimin” e bazës ushtarake të
Bondsteelit në Kosovë që vepron në kuadër të Forcës së Kosovës të NATO-s (KFOR).
Në këtë sfond, mund të pritet që, edhe Rusia, edhe Serbia, në periudhën vijuese do t’i
shfrytëzojnë përçarjet e mundshme në marrëdhëniet Trans-Atlantike dhe mungesën e unitetit
brenda Bashkimit Evropian, për përfitime të veta, dhe në dëm të Kosovës dhe Perëndimit.
Prandaj, me qëllim që të zvogëlohet ndikimi malinj rus në Ballkanin Perëndimor, vendet e Evropës
Perëndimore duhet përfundimisht t’i tejkalojnë ndryshimet në qëndrimet e veta për pavarësinë
e Kosovës, duke i dhënë kështu qartësi procesit negociator midis Kosovës dhe Serbisë, i cili
Beogradit do t’ia ofrojnë opsionin të cilit Rusia i frikësohet më së shumti, dhe atë që ai duhet ta
bëjë zgjedhjen strategjike midis Brukselit dhe Moskës. Një herë pasi që uniteti i aleatëve
evropianë të Washingtonit të arrihet, vetoja ruse në Këshillin e Sigurisë së KB po ashtu do ta
humbë ndikimin e vet, meqë rruga e Kosovës drejt anëtarësisë në NATO dhe në BE do të hapet,
për shkak të faktit se për anëtarësinë në këto dy institucione, anëtarësia në KB nuk kërkohet në
mënyrë të specifike.
Në anën tjetër, Qeveria e Kosovës duhet ta përgatisë dhe ta zbatojë një kundër-strategji
gjithëpërfshirëse me kyçjen e të gjitha agjencive përkatëse kundër operacioneve malinje ruse, të
cilat operacione deri më tash janë treguar mjaft të suksesshme, jo vetëm në bllokimin e integrimit
të Kosovës në kuadër të bashkësisë ndërkombëtare, por edhe në ndihmesën e Serbisë në
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fushatën e çnjohjeve që deri më tash ka rezultuar me tërheqjen e më shumë se dhjetë njohjeve
të shtetësisë së Kosovës.
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Hyrje

Përfshirja e dukshme diplomatike ruse në Kosovë filloi me “Krizën e Madhe Lindore.” Diplomati i
parë rus i dërguar në Kosovën e sotme, Nënkonsulli Ivan Stepanovich Yastrebov, u vendos në
prillin e vitit 1870 në qytetin e Prizrenit, i cili në atë kohë ishte një avan-post i Konsullatës Ruse
në Vilajetin e Shkodrës.1 Megjithatë, Konsulli i parë i Rusisë i dërguar në territorin e Kosovës gjatë
sundimit osman ishte Gregory Stepahovich Scherbin, misioni i të cilit në qytetin e Mitrovicës filloi
në mars 1903 dhe zgjati shumë shkurt.2 Në këtë periudhë, e tërë politika e jashtme dhe aktivitetet
diplomatike të Rusisë Cariste përballë Ballkanit Perëndimor ishin të orientuara në përkrahjen e
ambicjeve territoriale të Serbisë në rajon, përfshirë ambicjet e saj territoriale ndaj Kosovës. Kjo
ambicje e Rusisë për zgjerim të ndikimit të saj në Ballkan ishte po ashtu e nxitur nga pansllavizmi,
i cili ishte rritur nga “lëvizja sllavofile.”3 Rrjedhimisht, Kosova që më parë ishte një vilajet në
kuadër të Perandorisë Osmane, me një popullatë shumicë shqiptare, u pushtua nga Serbia në
vitin 1912 gjatë Luftës së Parë Ballkanike, dhe aneksimi i saj u pranua nga Konferenca e
Ambasadorëve në Londër e vitit 1913.4
Gjatë periudhës midis dy luftrave botërore, përfshirja diplomatike e Moskës në Kosovë, e cila
tashmë ishte aneksuar nga Mbretëria e Jugosllavisë, faktikisht u zhduk si pasojë e mungesës së
marrëdhënieve diplomatike të Beogradit me Bashkimin Sovjetik.5 Pos kësaj, shpejt pas
përfundimit të Luftës së Dytë Botërore, Jugosllavia Socialiste u prish me Stalinin, në vitin 1948,
dhe më vonë u bë njëra ndër themelueset kyçe të Lëvizjes së të Painkuadruarve, në vitin 1961.
Megjithatë, gjatë Luftës së Ftohtë, kur bota ishte e ndarë përgjatë vijave ideologjike, dhe në një

1

Lilić, Borislava. (2002). Economy, population and settlements on Šar mountain as described in studies of Russian
consul in Prizren I.S. Yastrebov. 2002. Revistë e Institutit Gjeografik Jovan Cvijić, ASSHA, Beograd.
2
Misioni i Konsullit Scherbin zgjati shumë shkurt, meqë ai u vra gjatë kryengrites së shqiptarëve kosovarë kundër
pranisë ruse në Mitrovicë, më 31 mars 1903.
3
Për hulumtim të mëtejmë shih: Phillips, James Peter (2012), The eastern crisis, 1875- 1878, in British and Russian
press and society. Tezë e PhD-së, University of Nottingham, 31-40.
4
Malcolm, Noel. (1998) Kosovo: A Short History, New York University Press, pp. 256-257.
5
Mbretëria e Jugosllavisë vendosi marrëdhënie diplomatike me Bashkimin Sovjetik në prag të Luftës së Dytë
Botërore, në qershor 1940, ndërkohë që ambasadori i parë sovjetik i mori detyrat e veta në Beograd më 17 tetor
1940, http://www.polpred.oldgood.org/1024.html
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garë gjeopolitike të egër midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Sovjetik, Kosova
nuk e kishte ndonjë rëndësi të veçantë në fushën gjeopolitike dhe/ose ideologjike të Ballkanit,
ashtu që asaj t’i kushtohej ndonjë vëmendje e veçantë e Moskës. Në atë kohë të përplasjeve të
vrazhda ideologjike globale, Kosova u shpërfill në masë të madhe madje edhe nga vetë Shqipëria6
– e lëre më nga Moska, apo nga qendrat e tjera të mëdha të fuqisë në politikën ndërkombëtare.
Me fundin e Luftës së Ftohtë dhe me shpërbërjen e Jugosllavisë Socialiste, Rusia e re u kthye në
Ballkan, kësaj herë më shumë si një aktor politik se si ndonjë fuqi ushtarake apo ekonomike. Në
periudhën unipolare të mbizotërimit global ushtarak të SHBA-ve dhe të NATO-s, në luftën e saj
për t’u kthyer në skenën e politikës botërore si një fuqi e madhe, pas rënies së vrullshme të
Bashkimit Sovjetik dhe të shpërbërjes së tij, Rusia ishte duke u përpjekur që botën ta paraqiste si
multipolare, duke i shfrytëzuar reminishencat e sistemit ndërkombëtar të pas Luftës së Dytë
Botërore. Perëndimi, nga ana e tij, e përvetësoi një qasje të kundërt, duke bërë përpjekje që
Rusinë ta integronte në arkitekturën e re të sigurisë në Evropë e cila u krijua pas rënies së Murit
të Berlinit. Kjo donte të thoshte që Moskës t’i jipej mundësia ta kishte zërin e vet, por jo edhe
veton, lidhur me zgjerimin e NATO-s dhe me përfshirjen në menaxhimin e krizave.7 Kthimi politik
i Rusisë në Ballkan, në një mënyrë të pashmangshme, e përfshiu Moskën në një përkrahje
flagrante të interesave të Serbisë, dhe, si pasojë, në një politikë jomiqësore ndaj Kosovës. Në një
mënyrë, kjo i përngjasonte përfshirjes së Rusisë Cariste gjatë Krizës Lindore, në çerekun e fundit
të shekullit 19, edhe pse në një kontekst gjeopolitik në tërësi të ndryshëm.

6

Shih për shembull: Sejdiu B. and Peci L. (2018), “Engaging with the self-captive nation: Albania in the US official
documents from 1945 to 1980,” Journal of South-East European and Black Sea Studies, Routledge, 18(1), London
7
Për një hetim më të thellë shih: Asmus R. (2002), Opening NATO’s Door: How the Alliance Remade Itself for a
New Era, Columbia University Press, New York.
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Një Vështrim i Shkurtër i Përfshirjes pas-Sovjetike të Rusisë në Kosovë

Në periudhën që vijoi me fillimin e shpërbërjes së përgjakshme të Jugosllavisë së Titos, Rusia
fillimisht zgjodhi ta shpërfillte problemin e Kosovës, duke e bllokuar ndërkombëtarizimin e saj
dhe duke i përkrahur veprimet e Beogradit. Megjithatë, epoka e Ministrit të parë të Jashtëm passovjetik rus, Kozyrev, merret si e vetmja në të cilën politika e jashtme ruse ishte duke u
akomoduar me Perëndimin. Përkundrejt shumë kujt në establishmentin e politikës së jashtme të
Rusisë, Kozyrevi konsideronte se opsioni i kthimit të Jugosllavisë në një avan-post të ri të Rusisë
ishte jorealist.8 Mirëpo, politika e jashtme e nisur nga Kozyrevi e mori një rrugë tjetër kur
pasardhësi i tij, Yevgeni Primakov, e mori pozitën kryesore në diplomacinë ruse. Primakov ishte
peng i nostalgjisë perandorake dhe i koncepteve teorike të multi-polaritetit, që e shtynë në
drejtimin e skemave iluzore të aleancave anti-Perëndimore. Me këtë mënyrë të mendimit
konceptual të establishmentit të jashtëm të Kremlinit, kur lufta shpërtheu në Kosovë, Rusia, si
anëtare e Grupit të Kontaktit,9 u angazhua në Konferencën Paqësore të Rambouillet-së (shkurt
1999) për Kosovën ku e bëri zgjedhjen e paramenduar që t’i ofronte një përkrahje të
pakushtëzuar sjelljes obstruktive të Beogradit. Në fund, refuzimi i Serbisë i marrëveshjes së
Rambouillet-së, dhe fushata e saj ushtarake e vrasjeve sistematike dhe e spastrimit etnik në
terren, në Kosovë, Perëndimit nuk i la zgjedhje tjetër pos asaj që të bënte luftë kundër
Jugosllavisë.10
Reagimi i Rusisë ndaj intervenimit ushtarak të NATO-s ishte i menjëhershëm dhe i vrazhdë. Moska
i dënoi goditjet e Aleancës duke pretenduar se ata që ishin në krye të intervenimit duhej të
gjykoheshin për “krime të luftës,” dhe përnjëherësh i ndërpreu, edhe pse jo në tërësi,
marrëdhëniet me NATO-n. Megjithatë, meqë sulmi tokësor i NATO-s në Kosovë ishte duke u
shndërruar në në opcion real – përballë masakrave të tmerrshme të civilëve dhe të spastrimit

8

Levitin, O. (2000). Inside Moscow’s Kosovo muddle. Survival, 42(1), p. 133, IISS, London.
Për informata të mëtejme për Kontakt Grupin për ish-Jugosllavinë shih: Schwegmann, Ch. (2000), Contact Group
and its impact on the European Institutional Structure, Occasional Paper 16, European Union Institute for Security
Studies, https://www.iss.europa.eu/content/contact-group-and-its-impact-european-institutional-structure
10
Levitin, p.137.
9
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etnik të një shkalle të gjerë – Rusia, e përfaqësuar nga i dërguari i saj Victor Chernomyrdin iu
bashkua përfaqësuesve Perëndimorë, të Dërguarit të SHBA-ve, Strobe Talbot, dhe Presidentit
Finlandez Ahtissaari, në përpjekjet e tyre për ta përfunduar luftën, që çoi në një de facto dorëzim
të Miloševićit.11 Miloševići e pranoi marrëveshjen që e kërkonte tërheqjen e plotë të forcave të
sigurisë dhe të administratës së Serbisë nga Kosova, vendosjen e operacionit të udhëhequr nga
NATO-ja për vendosjen e paqes Forca e Kosovës (KFOR), dhe themelimin e Administratës së KB
në Kosovë (UNMIK).12
Për më tepër, Rusia u bë pjesë e misionit të KFOR-it (edhe pse fillimisht ajo e bëri një përpjekje
aventuriere për ta pushtuar aeroportin e Prishtinës13), dhe e hapi Kancelarinë e Ambasadës në
kryeqytetin e Kosovës.14 Megjithatë, kontigjenti rus e braktisi Misionin e KFOR-it në korrik 2003,15
duke u tërhequr de facto nga prania direkte ushtarake në Kosovë. Mirëpo, kjo lëvizje e Kremlinit
nuk u shoqërua me një tërheqje politike dhe diplomatike. Kështu, Rusia nuk u tërhoq nga
interesat e saj lidhur me Kosovën, por në vend të kësaj e bëri një zgjedhje strategjike për ta
ushtruar ndikimin në të duke shfrytëzuar kryesisht fuqinë diplomatike për ndjekjen e interesave
të veta të politikës së jashtme dhe për t’u grindur me Perëndimin në rajon.
Në këto rrethana, Raporti i Kai Eides, që u miratua nga Këshilli i Sigurisë së KB-ve në tetor 2005,16
e hapi rrugën për adresimin e statusit final të Kosovës duke e ri-angazhuar Grupin e Kontaktit
(SHBA, Rusia, Britania e Madhe, Gjermania, Franca dhe Italia), dhe rrjedhimisht e ktheu Moskën
prapa si një nga lojtarët kryesorë në rajon. Me qëllim të arritjes së një përfitimi strategjik nga kjo
ndërmarrje, sipas Bechevit, Presidenti Putin që nga fillimi lojën e luajti lojën e vet. Nëse Kosova
11

Norris, J. (2005). Collision Course: NATO, Russia and Kosovo, Praeger Publishers.
Shih: NATO, Technical Military Agreement between the International Security Force ("KFOR") and
the Governments of the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Serbia [NATO, Marrëveshja Tekniko
Ushtarake midis Forcës Ndërkombëtare të Sigurisë (“KFOR”) dhe Qeverive të Republikës Federale të Jugosllavisë
dhe Republikës së Serbisë], 9 qershor 1999, https://www.nato.int/kosovo/docu/a990609a.htm, dhe Rezolutën
1244(1999) të Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, 10 qershor 1999,
https://unmik.unmissions.org/united-nations-resolution-1244
13
Shih për shembull: CNN, Pentagon: Russian presence at Pristina airport 'very minor', 15 qershor 1999,
http://edition.cnn.com/US/9906/14/us.kosovo.04/
14
UNMIK, Diplomatic Missions, https://unmik.unmissions.org/diplomatic-missions
15
NATO Update, Russian Troops Leave Kosovo, 10 korrik, 2003, https://www.nato.int/docu/update/2003/07july/e0702a.htm
16
Këshilli i Sigurisë (2005), Letër e datës 7 tetor 2005 nga Sekretari i Përgjithshëm drejtuar Presidentit të Këshillit të
Sigurisë, S/2005/635, 7 tetor 2005, http://pbosnia.kentlaw.edu/kai-eide-report-N0554069.pdf
12
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do të mbetej pjesë e Serbisë, kjo do të ishte shënuar si një fitore diplomatike e Rusisë. Nga ana
tjetër, nëse Perëndimi do ta kundërshtonte këtë, dhe do ta zgjedhte pavarësinë e Kosovës, Rusia
do të përpiqej ta paraqiste këtë si një precedent me implikime universale, dhe ta shfrytëzonte
për ndjekjen e interesave të veta territoriale në fqinjësinë e vet të afërt.17
Rrjedhimisht, Rusia kundërshtoi, dhe u kërcënua se do të jipte veto në Propozimin
Gjithëpërfshirës për Zgjidhjen e Statusit të Kosovës të paraqitur në Këshillin e Sigurisë të KB në
prill 2007, nga i Dërguari i Posaçëm i KB, Presidenti Ahtisaari.18 Plani i Ahtisaarit e hapi rrugën për
një pavarësi të mbikëqyrur për Kosovën, e cila në thelb nënkuptonte që Kosova do të bëhej e
pavarur, por me një periudhë kalimtare të mbikëqyrjes ndërkombëtare dhe me garanca të
fuqishme kushtetuese për të drejtat kolektive të pakicës serbe në Kosovë. Për më tepër, ashtu
siç e vëren Bechev, Shpallja e Neutralitetit Ushtarak nga Kuvendi Kombëtar i Serbisë, në vjeshtën
e vitit 2007, e ngurtësoi aleancën me Rusinë, e cila e bëri Beogradin të besonte që me ndihmën
e Moskës do të mund ta ndiqte një fushatë të luftës kundër shpalljes së mundshme të pavarësisë
së Kosovës.19
Në rrethana të tilla, Kosova e shpalli pavarësinë më 17 shkurt 2008, e cila u njoh menjëherë nga
shumica dërrmuese e vendeve Perëndimore, me përjashtim të Qipros, Greqisë, Rumanisë,
Sllovakisë dhe Spanjës. Mirëpo, Rusia dhe Serbia e pësuan edhe një goditje tjetër kur nisma e
përkrahur nga Asambleja e Përgjithshme e KB (tetor 2008) për ta adresuar legalitetin e pavarësisë
së Kosovës nga ana e Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë (GJND), rezultoi në dëm të tyre.
Opinioni Këshillues i GJND-së, i cili u dha më 22 korrik 2010, pohonte qartë se shpallja e
pavarësisë së Kosovës nuk e shkelte të drejtën ndërkombëtare.20 Rezoluta vijuese e Këshillit të
Sigurisë së KB, e 9 shtatorit 2010, e pranoi përmbajtjen e Opinionit Këshillues të GJND-së, dhe e
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Bechev. D (2017), Rival Power: Russia in Southeast Europe, Yale University Press, fq. 60.
Shih, për shembull: BBC: “Russia threatens veto over Kosovo”, 24 prill, 2007,
http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6587497.stm
19
Bechev. D. (2017), fq. 60.
20
ICJ, Accordance with the International Law of the Unilateral Declaration of Independence in respect of Kosovo
[GJND, Pajtimi me të Drejtën Ndërkombëtare i Shpalljes së Njëanshme të Pavarësisë lidhur me Kosovën], 22 korrik,
2010, https://www.icj-cij.org/files/case-related/141/141-20100722-ADV-01-00-EN.pdf
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barti mandatin e KB lidhur me konfliktin Kosovë–Serbi tek Bashkimi Evropian,21 duke e
përjashtuar kështu në një mënyrë efektive Rusinë nga tryeza negociuese.
Si rezultat i dialogut të ndihmuar nga BE-ja, Kosova dhe Serbia, në prill të vitit 2013 arritën në
Bruksel Marrëveshjen e Parë për Parimet që do ta Udhëhiqnin Normalizimin e Marrëdhënieve,22
e cila e përgatiti terrenin për një “modus vivendi” ndërmjet dy vendeve, por nuk e zgjidhi
konfliktin midis tyre. Gjatë këtij procesi negociues, Rusia ishte mjaft e margjinalizuar nga Serbia.
Megjithatë, një muaj pas marrëveshjes, më 24 maj 2013, Presidenti i Serbisë, Nikolić, e nënshkroi
me Putinin Deklaratën për Partneritetin Strategjik midis dy vendeve, gjë kjo e cila e shënoi një
kthim të rëndësishëm të Beogradit drejt Moskës.
Për më tepër, më 16 qershor 2013, gjatë vizitës së parë të Ministrit të Jashtëm Rus, Lavrov, në
Beograd që nga viti 2010, Kryeministri i atëhershëm i Serbisë, Ivica Dačić, deklaroi se
“marrëdhëniet me Rusinë janë me gjasë në nivelin më të lartë në disa dekadat e fundit,” dhe se,
“pa përkrahjen në KS KB të Rusisë dhe të Kinës, pozita e Serbisë lidhur me Kosovën e Metohinë
sot do të ishte e pashpresë.”23 Edhe pse Serbia formalisht mbeti neutrale ndaj Krizës së Ukrainës,
e cila kulmoi me aneksimin e Krimesë nga ana e Rusisë në marsin e vitit 2014, e të cilin Putini u
përpoq ta përligjte me “precedentin” e pavarësisë së Kosovës,24 dëshira e Beogradit për t’u
mbështetur në përkrahjen e Rusisë në dëm të përpjekjeve dhe investimeve Perëndimore për ta
zgjidhur konfliktin me Kosovën u bënë të qarta. Për më tepër, Beogradi veten e shndërroi në një

21

Rezoluta e Asamblesë së Përgjithshme të KB (Sesioni 64, pika 77 e rendit të ditës) për Kërkesën për mendim
këshillues të Gjykatës Ndërkombëtare të Drejtësisë për atë se a është shpallja e njëanshme e pavarësisë së
Kosovës në pajtim me të Drejtën Ndërkombëtare, 9 shtator 2010,
https://unmik.unmissions.org/sites/default/files/old_dnn/GA64298.pdf
22
First Agreement on Principles Governing the Normalization of Relations [Marrëveshja e Parë për Parimet që do
ta Udhëheqin Normalizimin e Marrëdhënieve], 19 prill 2013.
https://www.peaceagreements.org/viewmasterdocument/2022
23
Weber, B. dhe Bassuener, K., The Western Balkans and Ukrainian Crisis, a changed game for EU and US policies
[Ballkani Perëndimor dhe Kriza e Ukrainës, loja e ndryshuar për politikat e BE-së dhe të SHBA-ve], Punim i
Politikave, Democratization Policy Council, Berlin–Sarajevë 2014, fq. 3-9
24
Barlovac B., “Putin Says Kosovo Precedent Justifies Crimea Secession” [Putini Thotë që Precedenti i Kosovës e
Përligj Secesionin e Krimesë], BIRN, Beograd, 18 mars 2014.
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spirancë për ankorimin e interesave ruse në Ballkan, gjatë një kohe kur Moska këtë rajon e shikon
si “hallka më e dobët e Evropës.”25
Një bashkim i tillë i interesave u dëshmua të jetë i dobishëm për të dyja vendet, meqë Serbia
ishte duke e marrë përkrahjen e Rusisë në projektimin e pavarësisë së Kosovës si diçka që është
e prapësueshme dhe të shtetësisë së saj si të dështuar, ndërkohë që Rusia ishte duke e
shfrytëzuar Serbinë për ta siguruar një pikëmbështetje të sigurisë në rajon me qëllim që ta
sfidonte “hegjemoninë e NATO-s” në rajon dhe që t’i ndiqte interesat e veta të energjisë.26
Themelimi i Qendrës së dyshimtë Humanitare Ruso-Serbe në qytetin e Nishit, e cila supozohet se
kryen aktivitete të inteligjencës,27 grushtshteti i dështuar në Mal të Zi në vitin 2016 në prag të
anëtarësisë së vendit në NATO,28 dhe projektet e Gazpromit, të tilla si Rrjedha Jugore e
dështuar,29 dhe Rrjedha Turke që po është në zbatim,30 janë veprime të dukshme të kësaj aleance
midis Rusisë dhe Serbisë.
Rezultatet e kësaj “aleance (jo të) shenjtë” midis Rusisë dhe Serbisë në raport me Kosovën u bënë
të dukshme shumë shpejt. Më 27 tetor 2017, Surinami shpalli që e kishte revokuar njohjen e
pavarësisë së Kosovës.31 Supozohet se ky veprim u ndërmorr me qëllim të kënaqjes së Putinit
para vizitës së parë të Ministrit të Jashtëm të Surinamit, Pollack-Beight, në Rusi, më 31 tetor
2017.32 Kjo u vijua nga vizita e delegacionit rus të biznesit në Surinam në të njëjtin muaj, dhe

25 Bugajski. J, dhe Assenova, M., (2016) Eurasian Disunion: Russia’s Vulnerable Flanks [Çbashkimi Euroaziatik:
Krahët e Cenueshëm të Rusisë], The Jamestown Foundation, Washington D.C. fq.219.
26
Ibid.
27
Shih për shembull: Djurdjić M., US Sees Russia's 'Humanitarian Center' in Serbia as Spy Outpost [SHBA-të e
shohin ‘Qendrën Humanitare’ në Serbi si një Post Spiunimi], Voice of America News, 15 qershor 2017,
https://www.voanews.com/europe/us-sees-russias-humanitarian-center-serbia-spy-outpost
28
Për një hetim më të thellë shih: Bajrović, R., Garčević, R. dhe Kramer, R. (2018), Hanging by a thread: Russia’s
Strategy for Destabilization in Montenegro [Duke u mbajtur për një fije: Strategjia Ruse për Destabilizimin e Malit
të Zi], Russia Foreign Policy Papers, Foreign Policy Research Institute, https://www.fpri.org/wpcontent/uploads/2018/07/kraemer-rfp5.pdf
29
Shih për shembull: Korsunskaya D., Putin drops South Stream gas pipeline to EU, courts Turkey [Putini i heq
gypat e gasit të Rrjedhës Jugore, i bie rrotull Turqisë], Reuters, 1 dhjetor 2014,
https://www.reuters.com/article/us-russia-gas-gazprom-pipeline-idUSKCN0JF30A20141201
30
Shih uebsajtin zyrtar të Turk Stream [Rrjedha Turke]: https://turkstream.info/
31
Balkan Insider, What did Suriname just do to Kosovo [Çfarë i bëri Surinami Kosovës], 31 tetor 2017,
https://www.balkaninsider.com/what-did-suriname-just-do-to-kosovo/
32
Kos-Stanišić, L., Luša, Đ. 2018., Position of Latin America Towards Kosovo [Qëndrimi i Amerikës Latine Ndaj
Kosovës] në: Proroković, D. (ed.) Kosovo: Sui generis or Precedent in International Relations [Kosova: Sui Generis
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vizitës së Ministrit surinamez të Tregtisë në maj të të njëjtit vit në Shën Petersburg.33 Brenda një
viti, qyshse ky veprim i jashtëzakonshëm në politikën ndërkombëtare u ndërmorr nga Surinami,
tërheqja e njohjes së pavarësisë së Kosovës u ndërmorr nga nëntë vende të tjera.34
Me qëllim që të fitohet një kuptim më i thellë i prapavijës politike të kohëve të fundit të fushatës
së operacioneve malinje ruse ndaj Kosovës, pjesa në vijim e kësaj Përmbledhjeje të Politikave do
t’i analizojë në mënyrë gjithëpërfshirëse deklaratat dhe dokumentet publike të lëshuara nga
Kremlini, Ministria e Jashtme Ruse, Misioni Rus në Kombet e Bashkuara, dhe Ambasada Ruse në
Serbi, të cilat janë katër zëdhënëset kryesore të Moskës në luftën e saj diplomatike kundër
Prishtinës.

apo Precedent në Marrëdhëniet Ndërkombëtare] Belgrade: Institute for International Politics and Economics, fq.
254.
33
Ministria e Punëve të Jashtme e Federatës Ruse, Vërejtjet dhe përgjigjet e Ministrit të Jashtëm, Sergey Lavrov,
në pyetjet e mediave në konferencën e përbashkët të lajmeve pas bisedimeve me Ministrin e Jashtëm surinamez,
Yldiz Pollack-Beighle, Moskë, 31 tetor 2017.
34
European Parliament, Parliamentary Questions, Subject: VP/HR — Withdrawal of recognition of Kosovo, 20
December 2018, https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-006438_EN.html
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Sistemi “Dolby Stereo” i Luftës Diplomatike Ruse kundër Kosovës

Së shpejti pas tërheqjes së njohjes së Kosovës nga Surinami, më 19 dhjetor 2017, Presidenti Vučić
i Serbisë e bëri vizitën e tij të parë në Moskë në atë cilësi. Në deklaratën e lëshuar pas takimit me
Vučićin, Presidenti rus Putin e shprehu përkrahjen e tij për “sovranitetin dhe integritetin
territorial” të Serbisë, ndërkohë që e theksoi se konflikti midis Prishtinës dhe Beogradit duhet të
zgjidhet me mjete politike dhe në pajtim me Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të KB, dhe
që Rusia do ta përkrahë çdo zgjidhje që është reciprokisht e pranueshme për Beogradin dhe
Prishtinën.35
Në pajtim me përpjekjet e Moskës dhe të Beogradit që i synonin çnjohjet e Kosovës, Përfaqësuesi
i Përhershëm i Rusisë në KB, Ambasadori Vassily Nebenzia, në një deklaratë që e dha më 7 shkurt
2018, akuzoi ata që ai i quajti “sponsorët dhe ekzekutuesit e projektit të dyshimtë të Kosovës.”
Ai ata i thirri që të “reflektojnë për rezultatet e aventurës së tyre fatkeqe,” duke e marrë parasysh
që “Kosova vazhdon të jetë njëri ndër problemet kryesore të agjendave rajonale, evropiane dhe
ndërkombëtare.” Për më tepër, Nebenzia u përpoq që trashëgiminë e pavarësisë së Kosovës ta
projektonte si një dështim, duke akuzuar po ashtu edhe KFOR-in dhe Misionin e BE-së për Sundim
të Ligjit në Kosovë (EULEX) për të njëjtat, përfshirë po ashtu edhe për gjoja mosefikasitetin e
Dhomave të Specializuara të Kosovës.36 Pos kësaj, ai e akuzonte Bashkimin Evropian për dështim
në lehtësimin e dialogut midis Prishtinës e Beogradit, dhe Kosovën si prishëse të dialogut, duke
ripohuar se e vetmja zgjidhje e problemit të Kosovës është ajo politike, e cila duhet të bazohet
në dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës në pajtim me rezolutën 1244 (1999) të Këshillit të
Sigurimit.37
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Kremlini, Deklaratat për shtyp pas bisedimeve ruso-serbe, 19 dhjetor 2017,
http://en.kremlin.ru/catalog/persons/511/events/56418
36
Për më shumë hollësi shih: Odat e Specializuara të Kosovës dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar,
https://www.scp-ks.org/en
37
Transkripti i Takimit të KS KB, Fjala e Vladimir A. Nebenzia, Përfaqësues i Përhershëm i Rusisë në KB, në takimin e
Këshillit të Sigurisë të KB për situatën në Kosovë, 7 shkurt 2018, https://russiaun.ru/en/news/kos070218
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Një javë pas takimit të ardhshëm të Vučićit me Putinin në Moskë (8 maj 2018),38 në takimin e
Këshillit të Sigurimit të 14 majit 2018, zëvendësi i Nebenzias, z. Safronkov, ndërkohë që e vendosi
sërish të njëjtin qëndrim për konfliktin Kosovë–Serbi, i shtoi akuzat e mëtutjeshme ndaj Kosovës
dhe Perëndimit. Qeveria e Kosovës, ndër të tjera, fajësohej për kërcënimin e serbëve lokalë dhe
për përgatitjet për transformimin e Forcës së Sigurisë së Kosovës në një ushtri të plotë, ndërkohë
që NATO-ja fajësohej për “fshehtësinë absolute të bazës Bondsteel” dhe për “aftësimin ushtarak
të forcave të sigurisë së shqiptarëve të Kosovës për kryerjen e veprimtarive aktive armiqësore.”39
Nga ana tjetër, Presidenti Putin, në intervistën për kanalin televiziv austriak ORF, të dhënë me 4
qershor 2018, e bëri përsëri një përpjekje për ta shfrytëzuar “precedentin kosovar” për ta
përligjur aneksimin e Krimesë nga Rusia në vitin 2014. Lidhur me këtë, ai e justifikonte
referendumin ilegal të mbajtur në Krime para pushtimit nga forcat ushtarake të Moskës, duke e
konsideruar atë si një “themel legal” për aneksimin nga Rusia. Pos kësaj, Putini e konsideronte
pavarësinë e Kosovës si një aneksim, i cili është bërë pas pushtimit të NATO-s.40 Ky shfrytëzim i
djallëzuar i letrës së gabuar të Kosovës për ndjekjen e ambicieve hegjemonike të Rusisë në
fqinjësinë e vet u konfirmua edhe një herë nga Kremlini.
Në një mënyrë interesante, pothuaj dhjetë ditë më vonë, në një deklaratë të dhënë nga Ministri
i Jashtëm Rus Lavrov në një konferencë shtypi pas bisedimeve me Ministrin e Jashtëm Grek,
Kotzias, më 13 qershor 2018, e dha një sinjal që qëndrimi i Rusisë për konfliktin Kosovë-Serbi
kishte ndryshuar paksa duke ia dhënë atij dimensionin e implikimeve rajonale. Në fjalët e tij, Rusia
është “e interesuar që çështjet në Ballkanin Perëndimor të zgjidhen në pajtim me aspiratat e
popujve atje. Kjo vlen për zgjidhjen e Kosovës bazuar në Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit
të KB.”41 Megjithatë, dy ditë më vonë, në një konferencë për shtyp, Zëdhënësja e Ministrisë së

38

Kremlini, Takimi me Presidentin e Serbisë, Aleksandar Vučić, 8 maj 2018,
http://en.kremlin.ru/catalog/persons/511/events/57434
39
Transkripti i Takimit të Këshillit të Sigurisë së KB, Fjala e Zëvendës-Përfaqësuesit të përhershëm, V. K. Safronkov,
në takimin e hapur të Këshillit të Sigurisë së KB për situatën në Kosovë, 14 maj 2018,
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8254.pdf
40
Kremlini, Intervistë me kanalin televiziv austriak ORF, 4 qershor 2018,
http://en.kremlin.ru/events/president/news/57675
41
Vërejtjet dhe përgjigjet e Ministrit të Jashtëm Sergey Lavrov në pyetjet e mediave gjatë konferencës së shtypit
në vijim të bisedimeve me Ministrin e Jashtëm të Republikës Helenike Nikos Kotzias, Moskë, 13 qershor 2018,
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Jashtme Ruse, Maria Zakharova, e ndërroi tonin duke pohuar se qëndrimi rus “mbi të gjithat i
pasqyron interesat dhe kërkesat e Serbisë si shtet e si komb.”42
Në këtë mënyrë, në takimin e tyre që u mbajt më 29 qershor 2018, Ministri i Jashtëm Rus Lavrov
dhe Ministri i Jashtëm Serb Dačić konfirmuan “gadishmërinë e tyre për të vazhduar të
ndërveprojnë nga afër në problemin e Kosovës, përfshirë edhe në platformat multilaterale.”43
Kjo e bëri publik faktin e njohur mirë që Rusia dhe Serbia janë duke punuar në një koordinim të
afërt në ndjekjen e interesave të tyre të ngjashme dhe plotësuese kundër shtetësisë së Kosovës
dhe përkrahësve të saj Perëndimorë. Qëndrimi i Rusisë i modifikuar për dinamikën e re të
marrëdhënieve Moskë-Beograd u paraqit nga një koment i veçantë i dhënë nga Ministria e
Jashtme Ruse më 20 qershor 2018:44
“Ashtu siç dihet, dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës është duke u kryer me
ndërmjetësimin e BE-së nën Rezolutën e Asamblesë së Përgjithshme të 9 shtatorit 2010.
Qëndrimi i Federatës Ruse është si vijon: Ky proces mbështetet në të drejtën
ndërkombëtare dhe dokumentin thelbësor të zgjidhjes së Kosovës, Rezolutën 1244 të
Këshillit të Sigurisë të KB, sipas të cilit Krahina Autonome e Kosovës është pjesë e
Republikës së Serbisë.
Marrëdhëniet ruso-serbe e kanë natyrën e një partneriteti strategjik. Kontaktet midis
Moskës e Beogradit, përfshirë ato në nivelin më të lartë, janë mjaft intensive. Situata
rreth Kosovës dhe çështjeve të tjera urgjente bilaterale dhe ndërkombëtare diskutohen
në mënyrë sistematike …

https://www.mid.ru/en/web/guest/meropriyatiya_s_uchastiem_ministra//asset_publisher/xK1BhB2bUjd3/content/id/3257405
42
Ministria e Jashtme Ruse, Konferencë nga Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Maria Zakharova, 15 qershor
2018,
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3260571#27
43
Ministria e Jashtme Ruse, Njoftim për shtyp për takimin e Ministrit të Jashtëm Sergey Lavrov me Ministrin e
Jashtëm të Serbisë, Ivica Dačić, 29 qershor 2018, https://www.mid.ru/en/web/guest/maps/rs//asset_publisher/GLz7aPgDnSfP/content/id/3286104
44
Ministria e Jashtme Ruse, Koment i Departamentit për Informim dhe Shtyp për hetimin e Agjencisë Beta News
për qendrimin e Rusisë në dialogun midis Beogradit e Prishtinës, 20 qershor 2018,
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3302372
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Në mënyrë të vendosur ne i kundërvihemi afateve artificiale kohore për dialogun midis
Beogradit dhe Prishtinës. Ne besojmë se çështja e Kosovës mund të zgjidhet vetëm sipas
kushteve që janë të pranueshme për Serbinë .”

Me këtë koment, Rusia, para së gjithash dhe mbi të gjithat, e ka qartësuar që nuk e pranon
Opinionin Këshillues të GJND-së për Shpalljen e Pavarësisë së Kosovës, dhe po ashtu e ka dhënë
një interpretim manipulues të Rezolutës së Asamblesë së Përgjithshme të 9 shtatorit 2010,45 e
cila në mënyrë të veçantë e bëri të ditur këtë Opinion Këshillues dhe e barti autoritetin e zgjidhjes
së konfliktit midis Kosovës e Serbisë në Unionin Evropian. Po ashtu, Moska i bëri të qarta synimet
e veta për ta shndërruar dialogun në një “tregim që nuk përfundon kurrë” dhe që ta zgjasë atë
sa më shumë që të jetë e mundshme, me qëllim që ta dobësojë kredibilitetin e Perëndimit dhe
ta mbajë rajonin jostabil. Për më tepër, përmes këtij komenti, Moska po ashtu e paraqiti synimin
e vet që Serbisë t’ia japë fuqinë e vetos në zgjidhjen e konfliktit të saj me Kosovën, e cila në
instancë të fundit mund ta kërkojë miratimin rus për çfarëdo zgjidhje. Me fjalë të tjera. “përqafimi
i ëmbël” i Rusisë është shndërruar në një recetë për mbytjen e ambicjeve të Serbisë për
integrimin në BE që janë të kushtëzuara me normalizimin e plotë të marrëdhënieve të saj me
Kosovën.
Mirëpo, Lavrovi dhe Dačići u takuan përsëri më 21 gusht 2018, në Sochi. Në konferencën për
shtyp menjëherë pas takimit, Lavrovi e lavdëroi “rolin konstruktiv” të Serbisë në dialogun e
lehtësuar nga BE-ja. Ai e fajësoi Kosovën për mosrespektimin e marrëveshjeve të nënshkruara në
Bruksel. Edhe pse Kosova për më tepër se një dekadë nuk e pati as edhe shenjën më të vogël të
çfarëdo qoftë dhune ndëretnike, Lavrovi e thërriste KFOR-in dhe EULEX-in “për ta parandaluar
dhunën dhe vandalizmin në Kosovë, përfshirë atë kundër serbëve dhe vendeve fetare.”46 Pos
konferencës për shtyp është lëshuar edhe një njoftim për shtyp pas takimit të tyre, i cili pohonte
se Lavrovi dhe Dačići i kanë rishikuar hapat e planifikuar për ta përmirësuar më tutje koordinimin
45
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në raport me Kosovën,47 duke aluduar kështu në implementimin e mundshëm të hollësishëm të
strategjisë së përbashkët kundër Kosovës dhe Perëndimit. Prandaj, nuk ishte për t’u befasuar që
në konferencën për shtyp Lavrovi ishte duke u përpjekur që Kosovën ta paraqiste si një vend që
është duke e përjetësuar dhunën kundër komunitetit të vet jo-shumicë serb, përfaqësuesit dhe
anëtarët e të cilit janë të integruar në kuadër të Qeverisë së Kosovës, përfshirë edhe Policinë e
Kosovës multi-etnike. Në thelb, përmes këtyre përpjekjeve të dezinformimit, edhe Rusia, edhe
Serbia, janë duke u përpjekur që të krijojnë hapësirë që serbëve të Kosovës t’ua japin një autoritet
të veçantë në punën e Policisë, si dhe që përfundimisht ta çrrënjosin karakterin multi-etnik të
shtetësisë së Kosovës.
Nga ana tjetër, në vërejtjet e tij në Sesionin e 73-të të Asamblesë së Përgjithshme të KB, të
mbajtur më 28 shtator, 2018 në New York, Lavrovi përsëriti që Rusia do ta përkrahë çdo zgjidhje
të konfliktit Kosovë-Serbi e cila do të jetë e pranueshme për Serbinë, e fajësoi Kosovën për
mospërmbushjen e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, dhe po ashtu i akuzoi troç Shtetet e
Bashkuara për shndërrimin e pranisë ndërkombëtare në Kosovë (KFOR) në një bazë të SHBA-ve,48
duke ia dhënë kështu Kosovës karakterin publik të pikës së përplasjes me Washingtonin.
Për më tepër, në konferencën e përbashkët për shtyp me Ministrin e Jashtëm të Komoros,
Mohamed El-Amine Souef, që u mbajt në Moskë, më 9 nëntor 2018, Lavrovi e lavdëroi vendimin
e Komoros për ta tërhequr njohjen e Kosovës, dhe, ndër të tjerat, e fajësoi përsëri NATO-n,
“Washingtonin me aleatët e vet,” për bombardimin e ish-Jugosllavisë në vitin 1999, dhe për
njohjen e Kosovës në vitin 2008, në një përpjekje për ta “legjitimuar agresionin e tyre në
retrospektivë.”49 Këta narrativë të Lavrovit lidhur me Kosovën dhe rolin e Perëndimit në shtet-
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ndërtimin e saj, nuk janë produkt i një politike të pa-paramenduar. Përkundrazi, ata paraqesin
një përpjekje për një version të reviduar të historisë së përgjakshme të shpërbërjes së ishJugosllavisë, dhe posaçërisht të asaj të Kosovës, në të cilën Serbia i ka kryer mizoritë, krimet e
luftës, dhe spastrimin etnik më të madh, në trevat evropiane që nga përfundimi i Luftës së Dytë
Botërore. Lidhur me këtë, Rusia përpiqet po ashtu ta fshehë rolin e saj si frenues në pothuaj të
gjitha përpjekjet paqësore në raport me Kosovën, që nga Rambouillet-ja, e deri në bisedimet për
Statusin e Kosovës të udhëhequra nga i Dërguari i KB, Presidenti Ahtisaari, duke e akuzuar
Perëndimin, dhe duke e interpretuar kërcënimin e vet me veto në Këshillin e Sigurisë të KB si një
respektim të normave të së Drejtës Ndërkombëtare, e cila është bërë me kosto të vuajtjeve
njerëzore dhe në dëm të drejtësisë.
Presidenti Vučić e bëri edhe një vizitë tjetër në Moskë më 2 tetor 2018, dhe ai iu falënderua
Putinit për qëndrimin e vet të fuqishëm në mbrojtjen e të drejtës ndërkombëtare dhe të
interesave jetike kombëtare dhe shtetërore të Serbisë.50 Së shpejti pas këtij takimi, Ambasadori
i Rusisë në KB, Nebenzia, në një deklaratë të dhënë më 14 nëntor 2018, i intensifikoi akuzat e
veta kundër autoriteteve të Kosovës, duke pretenduar rrejshëm se Prishtina do ta vendosë njërën
nga kazermat e ushtrisë së ardhshme të saj në pjesën veriore të territorit të saj, në një situatë
kur kurrfarë synimi i tillë nuk është planifikuar ndonjëherë nga Forca e Sigurisë së Kosovës e cila
është zhvilluar nën mbikëqyrjen e NATO-s,51 duke i përsëritur pretendimet e rrejshme mbi
shqiptarët e Kosovës “për sulmet ditore në shtëpitë e serbëve të Kosovës, për zjarrvënie, dëmtim
të pronës, dhe për atë që autoritetet kadastrale janë duke uzurpuar nga vendet ortodokse të
mbrojtura nga UNESCO-ja,” dhe duke kërkuar, si edhe në shumë takime paraprake të Këshillit të
Sigurisë së KB, që Dhomat e Specializuara të fillojnë të japin rezultate në trajtimin e “krimeve të
kryera nga Ushtria Çlirimtare e Kosovës.”52
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Nga ana tjetër, në një përpjekje të përsëritur për ta rishkruar historinë, Ministri i Jashtëm Lavrov
në një intervistë të dhënë për gazetën ditore Srpski Telegraf më 17 nëntor 2018, pohoi se
Perëndimi “e ka nëpërkëmbur të drejtën ndërkombëtare në vitin 1999 kur e bombardoi
Jugosllavinë për dy muaj e gjysmë, pas të cilës Perëndimi, duke u përpjekur ta legjitimojë
agresionin e vet, e njohu pavarësinë e vetëshpallur të Kosovës,” dhe e akuzoi Perëndimin për
krijimin e vijave të reja ndarëse në Evropën e pas-Luftës së Ftohtë.53 Ngjashëm, në një intervistë
të dhënë rreth një muaj më vonë për gazetën ditore greke Efimerida ton Sindakton, Lavrovi, nga
njëra anë, e akuzoi NATO-n dhe BE-në për rritjen e përpjekjeve të tyre për ta “absorbuar”
Ballkanin, dhe për imponimin vendeve të rajonit që ta bëjnë “zgjedhjen false” midis Moskës,
Washingtonit dhe Brukselit. Sipas tij, kjo e destabilizon arkitekturën e sigurisë në Evropë, i rrit
tensionet dhe krijon vija të reja ndarëse, duke e forcuar kundërshtimin rus ndaj integrimit të
rajonit në BE dhe në NATO. Nga ana tjetër, ai e projektoi Kosovën si burimin kryesor të
jostabilitetit në rajon, dhe e akuzoi Qeverinë e Kosovës për krijimin e ushtrisë së rregullt të
Kosovës, e cila, sipas tij, do të jetë armiqësore nda komunitetit serb në Kosovë.54 Në të njëjtën
mënyrë, Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme Ruse, Zaharova, më 13 dhjetor, 2018, e përforcoi
qëndrimin e Rusisë duke deklaruar se Rezoluta 1244 (1999) nuk është shfuqizuar, dhe duke
shtuar se çfarëdo ndryshime të mundshme në këtë rezolutë mund të bëhen vetëm në një
marrëveshje të plotë me Beogradin dhe vetëm në interes të popullit serb,55 duke e përsëritur në
këtë mënyrë atë që, lidhur me Kosovën, Rusia është një de-facto mbajtës i vetos së Beogradit në
Këshillin e Sigurisë së KB.
Pasi që Kuvendi i Kosovës e përvetësoi një paketë ligjesh më 14 dhjetor 2018 që e hapnin rrugën
drejt një transformimi gradual dhjetëvjeçar të Forcës së Sigurisë së Kosovës në një forcë të
armatosur, e të cilat ligje ishin përkrahur nga Shtetet e Bashkuara, me kërkesë të Rusisë dhe
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Serbisë, Këshilli i Sigurisë i KB e mbajti një mbledhje emergjente më 17 dhjetor 2018. Ambasadori
Rus Nebenzia, në deklaratën e tij u përpoq që ta manipulonte haptas interpretimin e Rezolutës
1244 të Këshillit të Sigurisë, duke pohuar që kjo rezolutë e parasheh demilitarizimin e të gjitha
grupeve të armatosura të shqiptarëve të Kosovës. Është e qartë që kjo nuk ka fare të bëjë më
Forcën e Sigurisë së Kosovës, e cila është një institucion multi-etnik dhe në asnjë mënyrë nuk i
nënshtrohet demilitarizimit. Në deklaratën e tij, Ambasadori Nebenzia po ashtu u përpoq që
Forcën e Sigurisë së Kosovës ta paraqiste si kërcënim për paqen dhe sigurinë në rajon, ndërkohë
që në të njëjtën kohë i akuzoi Shtetet e Bashkuara për fshehtësinë e veprimeve të tyre ushtarake
në bazën e Bondsteelit. Për më tepër, dhe në një mënyrë tejet të çuditshme, ai deklaroi që nëse
forcat e armatosura të Kosovës hyjnë në veriun e vendit dhe ushtrojnë dhunë kundër serbëve
lokalë në zonat e tjera të Kosovës, Beogradi do t’i mbrojë ata.56 Ai më pas aludoi në mundësinë
e konfliktit të drejtpërdrejtë të forcave të Serbisë me trupat e KFOR-it, edhe pse në takim ishte i
pranishëm edhe Presidenti Vučić dhe nuk e tha asnjë fjalë lidhur me këto spekulime.
Çështja e transformimit të Forcës së Sigurisë së Kosovës u komentua po ashtu edhe nga
Presidenti Putin, në një intervistë me gazetat serbe Politika dhe Večernje Novosti, të cilën e dha
në prag të vizitës së tij në Beograd në mesin e janarit 2019. Ai e kritikoi Bashkimin Evropian për
një “reagim tejet pasiv” lidhur me vendimin e autoriteteve kosovare për ta transformuar FSK-në,
i cili e ka “shkelur të drejtën ndërkombëtare” dhe nga serbët e Kosovës perceptohet si një
kërcënim i sigurisë. Putini po ashtu e përsëriti kundërshtimin e tij të fuqishëm ndaj rritjes së
NATO-s në Ballkan, duke e quajtur atë, ndër të tjera, “një mbeturinë e Luftës së Ftohtë, një
strategji e gabuar destruktive ushtarake dhe politike” e cila e ul besimin dhe i rrit tensionet në
Evropë,57 duke u përpjekur kësisoj që t’ia shkatërrojë themelet efekteve thelbësore pozitive të
cilat rritja e Aleancës i ka pasur për stabilitetin dhe sigurinë e Evropës dhe të Ballkanit
Perëndimor. Kjo deklaratë e paraqet një sindromë të Luftës së Ftohtë të Rusisë ndaj Perëndimit,
që po ashtu e ndihmon të kuptuarit e thellësisë strategjike dhe të narrativave që qëndrojnë prapa
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operacioneve dezinformuese malinje ndaj Kosovës, e cila pa dyshim se është çështja kyçe e
fushëbetejës diplomatike me SHBA-të dhe me BE-në në Ballkan.
Në konferencën për shtyp e cila u mbajt në Beograd më 17 janar 2019, pas takimit me Vučićin,
Putini i përsëriti edhe një herë interpretimet e veta të transformimit të FSK-së, dhe kërkesën ruse
për krijimin e menjëhershëm të Asociacionit të Komunave me shumicë serbe. Mirëpo, lidhur me
dialogun midis Kosovës dhe Beogradit, ai e zgjodhi “një marrëveshje reciprokisht të pranueshme,
të bazuar në Rezolutën 1244 të KSKB.”58 Kjo ishte paksa më e ndryshme nga deklaratat e
Ministrisë së Jashtme Ruse që shtyente kah një marrëveshje e cila duhej të ishte e pranueshme
vetëm për popullin serb dhe për Serbinë. Mirëpo, nga ana tjetër, me qëllim që t’ia jipte një
vëmendje publike angazhimit të tërësishëm rus ndaj Kosovës, ditën e ardhshme pas vizitës së tij
në Serbi, Presidenti Putin e mblodhi një takim me anëtarët e përhershëm të Këshillit të Sigurisë
Ruse, në të cilin, ndër të tjera, merrte pjesë Ministri i Mbrojtjes, Shoiugu, Drejtori i Shërbimit
Federal të Sigurisë, Bortnikov, dhe Drejtori i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme, Naryshkin.
Sipas deklaratës që u lëshua pas takimit, diskutimi u përqendrua në veçanti në rezultatet e
bisedimeve me Vučićin lidhur me Kosovën.59
Pas këtij takimi, lufta diplomatike ruse ndaj Kosovës u intensifikua dhe u shoqërua me më tepër
shënjestrim dhe narrativa të strukturuara. Në deklaratat publike të dhëna në muajt e ardhshëm,
posaçërisht nga Ministria e Jashtme Ruse dhe nga Misioni Rus në Kombet e Bashkuara, elementet
vijuese propagandistike dolën në krye të luftës diplomatike të Rusisë kundër Kosovës: narrativat
për rastin e marrjes dhe trafikimit të supozuar të organeve lidhur me përpjekjet kundër Dhomave
të Specializuara të Kosovës, duke i emërtuar shumicën e anëtarëve të Forcës së Sigurisë së
Kosovës si “ish-terroristët e UÇK-së,” duke i fajësuar SHBA-të dhe një mori vendesh të tjera të
NATO-s, për trajnimin dhe pajisjen me armatim të FSK-së dhe për paraqitjen e saj si një kërcënim
për sigurinë e serbëve të Kosovës, duke e marrë në shënjestër “fshehtësinë” e bazës Bondsteel
të SHBA-ve në Kosovë, duke e fajësuar Kosovën për krime faktikisht jo-ekzistuese kundër serbëve
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të Kosovës, përfshirë edhe ato në Kishën Ortodokse Serbe, duke i mohuar krimet e luftës të
kryera nga Serbia në Kosovë, përfshirë këtu po ashtu Masakrën e Reçakut, fajësimin e Kosovës
për mosrespektimine e marrëveshjeve të arritura në Bruksel, posaçërisht të asaj për Asociacionin
e Komunave me Shumicë Serbe, duke e fajësuar NATO-n për intervenimin e vitit 1999 përmes
paraqitjes së shifrave të gabuara për numrin e njerëzve dhe të fëmijëve të vrarë në Serbi gjatë
fushatës bombarduese të Aleancës, duke e fajësuar KFOR-in dhe BE-në për përkrahjen e
“shqiptarëve të Kosovës,” dhe për paraqitjen e Kosovës si një shtet i dështuar dhe si një strofull
e terroristëve islamikë.60
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Për ironi, Ministri i Jashtëm Serb, Dačić, dhe posaçërisht, Presidenti Vučić, në takimet e Këshillit
të Sigurisë së KB përdorën fjalor më pak të vrazhdë ndaj Kosovës sesa përfaqësuesit e Rusisë.
Edhe pse e kritikuan performansën e KFOR-it dhe të EULEX-it, dhe ata me siguri se ishin duke u
përpjekur ta paraqisnin një pamje të zymtë të Kosovës, narrativat e tyre, megjithatë, nuk mund
të krahasoheshin me ashpërsinë e rreptë të atyre të Rusisë.61 Rusia, në një mënyrë të qartë e bëri
zgjedhjen që të bëhej “tip shumë i keq” ndaj Kosovës dhe Perëndimit, ndërkohë që qasja serbe
ishte që veten ta projektonte si “një tip jo edhe aq i keq” për Perëndimin, dhe “tip i keq” për
Kosovën, ashtu që vetes t’ia linte dyert e hapura për manovrimin diplomatik me Washingtonin
dhe me Brukselin.
Një hap tjetër i rëndësishëm i Rusisë, duke ndjekur luftën diplomatike dhe operacionet
dezinformuese malinje ndaj Kosovës, u shënua me emërimin në Serbi të një Ambasadori tejet të
kalitur, Alexander Botsan-Kharchenko, më 10 qershor 2019, i cili, ndër të tjera, ka qenë i Dërguar
Special i Ministrit të Jashtëm Rus për Ballkanin nga viti 2004 deri në 2009, dhe Ambasador në
Bosnje e Hercegovinë nga viti 2009 deri në 2014.62 Në cilësinë e tij si i Dërguar Special për
Ballkanin, Ambasadori Kharchenko ishte pjesë e trojkës së të dërguarve specialë të Kontakt
Grupit, së bashku me Ambasadorin e SHBA-ve Frank Wisner, dhe përfaqësuesin e BE-së,
Ambasadorin Wolfgant Ischinger, në përpjekjet pasuese për ndërmjetësim midis Kosovës dhe
Serbisë, e cila filloi me nismën e Presidentit Sarkozy të Francës, pasi që Rusia u kërcënua për t’i
dhënë veto Planit të Ahtisaarit për pavarësinë e mbikëqyryr të Kosovës.63 Në fillim të dhjetorit

https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/news//asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/3772341; Vërejtjet dhe përgjigjet në pyetjet e mediave të
Ministrit të Jashtëm Sergey Lavrov gjatë panelit të Klubit Diskutues Ndërkombëtar në Valdai për
politikën e Rusisë në Lindjen e Mesme, Sochi, 2 tetor 2019,
https://www.mid.ru/en/web/guest/foreign_policy/international_safety/conflicts//asset_publisher/xIEMTQ3OvzcA/content/id/3826083
61

Shih, për shembull, transkriptet për Takimet vijuese të Këshillit të Sigurisë së KB,
S/PV.8427, 17 dhjetor 2018, në të cilin mori pjesë edhe Presidenti Vučić,
https://www.securitycouncilreport.org/atf/cf/%7B65BFCF9B-6D27-4E9C-8CD3-CF6E4FF96FF9%7D/s_pv_8427.pdf,
dhe S/PV.9541, 10 qershor 2019, në të cilin mori pjesë Ministri i Jashtëm Dačić.
62
Shih CV-në zyrtare të Ambasadorit Kharchenko, https://serbia.mid.ru/sr/embassy/ambassador/
63
Shih, për shembull: Deutche Welle, Contact Group Meets on Kosovo's Future as Tensions Rise [Takohet Grupi i
Kontaktit për të Ardhmen e Kosovës ndërkohë që Tendosjet Rriten], 25 korrik 2007,
https://www.google.com/search?q=Contact+group+troika+Kosovo&rlz=1C1GCEA_en__843__843&oq=Contact+gr
oup+troika+Kosovo&aqs=chrome..69i57.22441j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8

24

2010, Trojka i raportoi Sekretarit të Përgjithshëm të KB Ban Ki Moon-it për dështimin e
përpjekjeve të tyre për ta arritur një marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë,64 në të cilën, ashtu
siç u shpjegua më heret, Putini letrat e veta i luante mjaft mirë.
Në intervistën e tij me RIA Novosti, më 1 korrik 2019, ndërkohë që e theksonte përkrahjen e
ndërsjellë midis Rusisë dhe Serbisë në forumet dhe në ngjarje të ndryshme ndërkombëtare,
Kharchenko e nënvizonte që gjatë vizitës së Putinit në Beograd, më 17 janar 2019, janë marrë
vendime afatgjata. Lidhur me Kosovën, pos përsëritjes së narrativave tashmë të vendosur të
Rusisë kundër Kosovës dhe Perëndimit, ai e ripohoi qëndrimin e Moskës që “udhëhiqet” nga
Rezoluta 1244 (1999) e Këshillit të Sigurisë së KB, pasaj që Rusia e favorizon një zgjidhje të
negociuar në bazë të marrëveshjes midis Beogradit e Prishtinës, dhe e nënvizoi që një
marrëveshje e tillë duhet të konfirmohet apo miratohet nga Këshilli i Sigurisë së KB, duke e bërë
në këtë mënyrë publik synimin që Rusia ta ketë kontrollin mbi dialogun Kosovë–Serbi. Për më
tepër, duke e ndjekur rrjedhën tashmë të vendosur të politikës së Kremlinit, ai e akuzoi
Perëndimin, dhe posaçërisht SHBA-të, për përkrahjen e Kosovës dhe të zgjerimit të NATO-s në
Ballkan, dhe e lavdëroi “politikën e balancuar multi-vektoriale të jashtme të Serbisë.”65
Në intervistën që ia dha gazetës Politika më 1 shtator 2019, ai pohoi që “Serbia është një kala e
Rusisë, dhe Rusia është një kala e Serbisë, dhe do të mbetet e tillë.” Në këtë frymë, ai e theksoi
se Perëndimi don që Rusia të del jashtë nga Ballkani, me qëllim që të gjitha vendet të bëhen
anëtare të NATO-s, e cila, në rast të anëtarësisë së Serbisë në Aleancë, do t’i justifikonte
“mizoritë” e kryera gjatë fushatës ajrore të vitit 1999. Nga ana tjetër, duke e theksuar që Rusia
nuk e përkrah ndarjen e Kosovës, Kharchenko pohoi që ndarja e Kosovës nuk do ta vendoste “një
precedent për ndarjen territoriale të Evropës,”66 duke treguar në këtë mënyrë që Moska nuk ka
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asgjë kundër këtij opsioni, i cili, në instancë të fundit, vetëm që do t’i shërbente interesave të saj
hegjemonike në fqinjësinë e vet.
Për më tepër, pozita e Kharchenkos në establishmentin e politikës së jashtme ruse lidhur me
Ballkanin, po ashtu është shfaqur nga komentet e tij të 4 tetorit, 2019, të botuara nga Ambasada
Ruse në Beograd, lidhur me deklaratat e Sekretarit të Mbrojtjes së SHBA-ve, Mark Esper, të bëra
në Senatin e SHBA-ve në Korrikun 2019. Në komentet e tij, ndër të tjera, ai i akuzoi SHBA-të për
“një rend bazuar në rregullat” jashtë së drejtës ndërkombëtare, duke pretenduar që SHBA-të
dojnë ta kthejnë Kosovën në një “platformë të NATO-s” me bazën më të madhe të Bondsteelit.67
Ai po ashtu i përsëriti, dhe atë me të njëjtin ton, narrativat tashmë të vendosur rus kundër
Kosovës dhe Perëndimit, në intervistën me TASS News Agency ruse, më 31 tetor 2019, disa ditë
pasi Kryeministresha Brnabić u takua me Medvedevin në Rusi me rastin e nënshkrimit të
marrëveshjes së zonës së tregtisë së lirë midis Serbisë dhe Unionit Ekonomik Euro Aziatik
(EAEU).68
Në një intervistë tjetër që e dha në dhjetor 2019, Kharchenko e qartësoi se që nga tërheqja e
kontigjentit rus nga KFOR-i, në qershor 2003, angazhimi diplomatik i Moskës ndaj Kosovës është
përqendruar në punën politike, dhe posaçërisht në Këshillin e Sigurisë së KB,69 duke synuar që
Kosovën ta projektonte si një “problem global” të sigurisë ndërkombëtare. E qartë, në ndjekjen
e interesave të veta në Ballkan, Rusia e ka projektuar Kosovës si njërën nga pikat më të nxehta
rajonale të konfrontimit diplomatik me Perëndimin, dhe posaçërisht me Shtetet e Bashkuara.
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Lidhur me këtë çështje, njeriu duhet ta ketë parasysh se GDP e Rusisë (1.7 trilion $ US) është
dukshëm më e vogël se, për shembull, ato të Italisë (2.001 trilionë $ US), dhe të Mbretërisë së
Bashkuar (2.287 $ US),70 ku çdonjëri nga këto dy vende ka popullatë pothuaj 2.5 herë më të vogël
se Rusia,71 ndërkaq, buxheti i saj ushtarak (66.527 bilionë $ US), në asnjë mënyrë nuk mund të
krahasohet me atë të Shteteve të Bashkuara (731.751 bilionë $ US).72 Kështu, duke i patur
parasysh aftësitë e saj ekonomike dhe ushtarake, Rusia ka zgjedhur me mend që për të një
strategji që ekonomikisht është shumë më e përballueshme dhe me kosto shumë më efektive,
është që të ushtrojë fortësi diplomatike dhe të zbatojë operacione malinje informative ndaj
Perëndimit dhe Ballkanit.
Në kuadër të këtij konteksti fundin e vitit 2019 e ka shënuar një ndërveprim shumë intensiv
diplomatik midis Rusisë dhe Serbisë. Para takimit midis Presidentëve Putin dhe Vučić në Moskë,
në fillim të dhjetorit, Zëvendës-Ministri i Jashtëm Rus Groshenko pati takim për konsultime
politike në Beograd me Dačićin më 29 nëntor. Nga ana tjetër, në konferencën për shtyp pas
takimit të dy presidentëve në Sochi, më 4 dhjetor, Putini ndër të tjera e nënvizoi miratimin e
Rusisë për neutralitetin politiko-ushtarak të Serbisë, dhe ai e përsëriti qëndrimin rus se konflikti
midis Kosovës dhe Serbisë duhet të zgjidhet në kuadër të Rezolutës 1244 të KS KB, duke përfshirë
këtu respektimin për sovranitetin dhe integritetin territorial,” duke e përkrahur qëndrimin e
Serbisë kundër pavarësisë së Kosovës.73
Nga ana tjetër, Ministri i Jashtëm Lavrov u takua me Dačićin në Moskë më 20 dhjetor 2019, ku,
sipas deklaratës së lëshuar pas takimit, ata i vunë në dukje përpjekjet e tyre të koordinuara ndaj
Kosovës, “bazuar në Rezolutën 1244 dhe të drejtën ndërkombëtare,” dhe në “synimin e
përbashkët” të tyre për stabilitet në Ballkan. Ndërkaq, në intervistën për Srpski Telegraf, Lavrovi
në të njëjtën ditë e përsëriti se çfarëdo marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë duhet të
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miratohet nga Këshilli i Sigurisë së KB, dhe që Rusia do ta miratojë një zgjidhje e cila është e
pranueshme për Serbinë,74 duke mos lënë kurrfarë hapësire për të dyshuar në çfarëdo
mospajtimesh në partneritetin strategjik të dy vendeve në luftën e tyre diplomatike ndaj Kosovës.
Një zhvillim interesant lidhur me luftën diplomatike ruse ndaj Kosovës është botimi i një raporti
mjaft të çuditshëm të Ministrisë së Jashtme Ruse për “Të Drejtat e Njeriut në disa vende,” më 7
shkurt 2020, në të cilin, pos të gjitha vendeve të NATO-s dhe të BE-së, gjendja e të drejtave të
njeriut është “shqyrtuar” edhe për Australinë, Gjeorgjinë, Moldavinë, Ukrainën, Japoninë dhe
Kosovën. Bellorusia dhe Serbia ishin të vetmet vende të Evropës që nuk ishin të përfshira në
listë,75 dhe vetë ky fakt, në një mënyrë të qartë flet se Rusia këto dy vende i konsideron si bastione
të vetat në Evropë. Raporti e nënvizon brezin gjeografik të operacioneve malinje të Moskës
kundër Perëndimit dhe aleatëve e partnerëve të tij.
Sa i përket Kosovës, situata në vend është paraqitur me plot pretendime të rrejshme, dhe
posaçërisht lidhur me pozitën e komunitetit pakicë serb. (Jo)serioziteti i këtij Raporti tregohet
nga fakti që ky i shfrytëzon vetëm tri referenca të cilat interpretohen në mënyrë manipuluese.
Ministria e Jashtme Ruse shkoi aq larg sa ta paraqesë madje edhe një dezinformatë flagrante,
duke e cituar një raport jo-ekzistues të OJQ-së së respektuar serbe në Kosovë, NGO Aktiv, se gjoja
“50 serbë lokalë janë vrarë në Kosovë nga shtatori 2017 deri në shtatorin 2018,”76 në një situatë
kur as edhe një rast i vetëm i ndonjë vrasjeje ndër-etnike në Kosovë nuk është regjistruar që nga
viti 2004.
Në periudhën vijuese, e cila është shënuar me përhapjen mbarëbotërore të pandemisë COVID19, intensiteti i vizitave bilaterale midis Rusisë dhe Serbisë ka rënë, mirëpo kjo nuk kishte patur
ndonjë efekt në përqendrimin në operacionet malinje të Moskës ndaj Kosovës.
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Në konferencat për shtyp të Ministrisë së Jashtme Ruse, në takimet e Këshillit të Sigurisë së KB,
dhe në intervistat e Ambasadorit Kharchenko, Kosova dhe përkrahësit e saj Perëndimorë mbeten
një shënjestër e përhershme për t’u fajësuar dhe për dezinformim, posaçërisht për Odat e
Specializuara të Kosovës, për mohimin e krimeve të luftës të kryera nga Serbia në Kosovë, për
“krimet” e kryera kundër serbëve lokalë në Kosovë, për transformimin e Forcës së Sigurisë së
Kosovës, për bllokimin e dialogut të ndihmuar nga BE-ja, për ndryshimin e narrativëve historik
për përfshirjen e NATO-s në Ballkan, dhe për bazën Bondsteel të SHBA-ve, si dhe për krahasimin
e pavarësisë së Kosovës me aneksimin e Krimesë, pos përsëritjes në çdo rast të përkrahjes së tyre
për Serbinë dhe të synimit të tyre që çdo marrëveshje midis Kosovës dhe Serbisë duhet të
miratohet nga Këshilli i Sigurimit të KB.77
Në dritën e kësaj qasjeje, nuk mund të përjashtohet që Rusia do ta bllokojë ndonjë ndryshim të
Rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit të KB me qëllim që ta mbajë situatën e tendosur në rajon
dhe për ta ushqyer jostabilitetin në Ballkan, madje edhe nëse Kosova dhe Serbia e arrijnë ndonjë
marrëveshje që e hap rrugën për njohjen e Kosovës (të heshtur apo të shprehur), dhe madje edhe
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në rastin nëse Serbia niset në drejtim të Perëndimit dhe e shkëput veten nga përqafimi i fuqishëm
i “ariut rus.”
Për më tepër, pas pranimit të Maqedonisë Veriore në NATO, me 1 prill 2020, gjë kjo që është
pritur me shqetësim në Moskë,78 konflikti Kosovë-Serbi dhe mosmarrëveshjet e Bosnjes e
Hercegovinës, midis Federatës dhe Republikës Serbe për të ardhmen e vendit dhe anëtarësinë e
tij në NATO, kanë mbetur të vetmet pika të nxehta ku Rusia ka ende hapësirë për të futur
jostabilitet në hesap të përpjekjeve Perëndimore për të projektuar stabilitet dhe siguri në
Ballkanin Perëndimor.
Përballë këtij sfondi, nuk ka shenja të dukshme në horizont që Serbia do të fillojë t’i ndryshojë
parametrat e rreshtimit të saj me Rusinë, dhe pozitën e saj ndaj Kosovës. Në kalkulimet
diplomatike të Beogradit, edhe Moska, edhe Prishtina, janë variabla të të njëjtit ekuacion në
raport me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara. Në këtë mënyrë, në artikullin e tyre të
përbashkët, “The Kosovo knot: is a fair solution possible? [Nyja e Kosovës: A është e mundur një
zgjidhje e drejtë?]” të botuar në Rossiyskaya Gazeta dhe Kurir me 18 qershor 2020 (në të njëjtën
datë të vizitës së Lavrovit në Beograd), Lavrovi dhe Dačići konfirmuan se ata kanë të përbashkëta
qëndrime të njëjta, jo vetëm lidhur me Kosovën, por po ashtu edhe lidhur me Shtetet e Bashkuara
dhe Bashkimin Evropian.79 Për më tepër, Lavrovi dhe Dačići në mënyrë implicite e përkrahën
opsionin e ndarjes së Kosovës si një kompromis për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë,
ashtu siç u nënvizua në artikullin e tyre të përbashkët:
“Në të njëjtën kohë, e vërejmë që pranimi i Serbisë në BE është ende duke u shfrytëzuar
nga disa si shtysë për të ushtruar trysni mbi Beogradin rreth çështjes së njohjes së
“pavarësisë” së Kosovës. Po na del se për t’u bërë anëtar i BE-së, shteti aplikues duhet
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të heq dorë nga një pjesë e territorit të vet. Ata që qëndrojnë prapa kësaj kërkese
absurde e shohin një kërcënim të caktuar në një përshtatje të mundshme të vijës
administrative të Kosovës. Një brengë e tillë duket edhe më hipokrite nëse mendojmë
se si është copëtuar Jugosllavia.”80
Nga ana tjetër, Putini dhe Vučići e patën një komunikim intensiv gjatë pandemisë COVID-19 që
kulmoi me vizitën e Vučićit në Moskë me 23 qershor 2020. Kjo vizitë ndodhi vetëm disa ditë para
takimit të planifikuar në Shtëpinë e Bardhë në Washington midis Kosovës dhe Serbisë.81 Është
interesante ajo që në deklaratën hyrëse për vizitën e Vučićit, Putini Kosovën nuk e përmendi
fare.82
Sidoqoftë, pas Marrëveshjes së Washingtonit të 4 shtatorit 2020,83 me kërkesë të Vučićit,
fillimisht u bë një bisedë telefonike me Lavrovin më 6 shtator 2020, në të cilën u deklarua
përkushtimi i plotë për partneritetin strategjik midis dy vendeve, mirëpo nga aspekti i
sinkronizimit të politikës për Kosovën, u deklarua vetëm qëndrimi i Rusisë që konflikti duhet të
zgjidhet në pajtim me Rezolutën 1244.84 Në deklaratën e lëshuar nga Kremlini, pas bisedës
telefonike me Putinin më 10 shtator 2020, Rezoluta 1244 nuk është përmendur si themel për
marrëveshje për konfliktin Kosovë-Serbi. Në vend të kësaj, zgjedhja e shfrytëzuar e fjalëve lidhur
me këtë çështje ishte “zgjidhje e balancuar kompromise, e cila do të jetë e pranueshme për
Beogradin, dhe e miratuar nga Këshilli i Sigurisë së KB.”85
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Mirëpo, përkushtimi i Serbisë për ta zhvendosur Ambasadën e vet në Izrael nga Tel-Avivi në
Jerusalem, si pjesë e Marrëveshjes së Washingtonit, gjë kjo që është po ashtu në kundërshtim
me qëndrimin e Rusisë lidhur me problemin e Palestinës, nuk u kritikua nga Lavrovi në një
konferencë shtypi që u mbajt më 9 shtator 2020. Për ironi, ndërkohë që nuk e kritikonte Serbinë
për marrëveshje, Lavrovi e shfrytëzoi mundësinë për ta vënë në pyetje sinqeritetin e
Washingtonit si ndërmjetës,86 duke dhënë në këtë mënyrë sinjal që shmangiet e Beogradit nga
qëndrimet e Moskës do të tolerohen, për aq kohë sa ato nuk do t’i kërcënojnë interesat ruse,
domethënë, interesin për ta patur kontrollin në konfliktin Kosovë-Serbi, në një ndjekje të ndikimit
në rivalitetin me Washingtonin dhe Brukselin në Ballkan.
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Përfundimi

Konteksti i operacioneve informative malinje të Rusisë ndaj Kosovës është i mbështetur nga
vartësia e ndërsjellë e Moskës dhe Beogradit, në ndjekjen e interesave të politikave të tyre të
jashtme ndaj Prishtinës, Brukselit dhe Washingtonit. Po aq sa Serbia ka nevojë për Rusinë për ta
përkrahur atë lidhur me Kosovën, po aq Rusia ka nevojë për “neutralitetin politik dhe ushtarak”
të Beogradit. Kjo është një komponentë thelbësore e strategjisë së Rusisë për ta bllokuar
integrimin e shteteve të mbetura të Ballkanit Perëndimor në institucionet Euro-Atlantike, duke e
mbajtur konfliktin midis Kosovës dhe Serbisë të pazgjidhur ashtu që të fusë jostabilitete në rajon
dhe ta sfidojë Perëndimin përmes “fuqisë së vet të butë keqdashëse.”
Lidhur me këtë çështje Moska e ka bërë të qartë synimin e vet që Serbisë t’ia japë fuqinë e vetos
në zgjidhjen e konfliktit me Kosovën, e cila, në instancë të fundit, mund të kërkojë përfshirjen e
Këshillit të Sigurisë së Kombeve të Bashkuara, dhe, së fundi, edhe miratimin e Rusisë. Me fjalë të
tjera, “përqafimi i ëmbël” i Rusisë është shndërruar në recetë për mbytjen e ambicieve integruese
për në BE të Serbisë, të cilat janë të kushtëzuara me normalizimin e plotë të marrëdhënieve me
Kosovën. Sidoqoftë, fundi i lojës së operacioneve malinje ruse ndaj Kosovës, duke i patur
parasysh investimet vigane të kredibilitetit të saj politik në Serbi, do të varet nga “ruajtja e
fytyrës” së të dyjave në fund të procesit negociues midis Kosovës e Serbisë.
Në këtë sfond, është me shumë gjasë që të dyjat, edhe Rusia, edhe Serbia, në periudhën e
ardhshme do t’i shfrytëzojnë çarjet e mundshme të marrëdhënieve Trans-Atlantike dhe
mungesën e unitetit brenda Bashkimit Evropian, për përfitim të vetin, dhe në hesap të Kosovës
dhe të Perëndimit. Prandaj, me qëllim që ta zvogëlojë edhe më tutje ndikimin malinj rus në
Ballkanin Perëndimor, vendet e Evropës Perëndimore duhet përfundimisht t’i tejkalojnë
qëndrimet e tyre të ndryshme lidhur me pavarësinë e Kosovës, duke i dhënë qartësi procesit
negociues midis Kosovës dhe Serbisë i cili Beogradit mund t’ia japë opsionin të cilit Rusia i
frikësohet më së shumti, domethënë, bërjen e zgjedhjes strategjike misis Brukselit dhe Moskës.
Një herë pasi të arrihet uniteti i aleatëve Perëndimorë të Washingtonit, vetoja ruse në Këshillin
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e Sigurisë po ashtu do ta humb efektin e vet, për shkak të asaj se për anëtarësinë në këto dy
institucione, nuk kërkohet në mënyrë specifike edhe anëtarësia në KB.
Nga ana tjetër, Qeveria e Kosovës, e cila deri më tash nuk e ka adresuar në një mënyrë sistematike
luftën diplomatike të Rusisë, duhet menjëherë ta përgatisë dhe ta zbatojë një kundër-strategji
ndër-institucionale kundër operacioneve malinje të Moskës, të cilat deri më tash janë dëshmuar
të jenë mjaft të suksesshme, jo vetëm në bllokimin e integrimit të Kosovës në kuadër të
bashkësisë ndërkombëtare, por edhe në ndihmesën për Serbinë në fushatën e saj të çnjohjeve
që ka rezultuar me tërheqjen e më shumë se dhjetë njohjeve të shtetësisë së Kosovës.
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