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PSE NDODHI  
KUMANOVA? 

Naser Selmani 

 

Bisedimet në Bruksel, 
brenda muajve do të 
zhvillohen për 
Asociacionin e 
Komuanve Serbe në 
Kosovë. Andaj, interesi i 
Shërbimit Sekret Serb 
dhe Maqedon është që të 
gjithë strukturën dhe 
super-strukturën 
shqiptare ta fusë në 
kurthen e proceseve në 
vazhdim; ku NE 

ngjasojmë me bishën dhe 
krijojmë terror. Si ka 
ardhë deri tek pushka, në 
një artikull tjetër! 

avarësia e Kosovës – 
Stabilitet për 
Ballkanin ishte 

deklaratë e Presidentit 
Rugova nga vitet e 90ta e 
deri në vdekje. Mënjëherë 
pas tij, këtë deklarim e 
përfocoi edhe më tepër 
Kryeministri Thaçi. Pastaj 
edhe Ministri i Jashtem 
Hoxha. Në një ligjertaë në 
Univerzitetin Haxhi Zeka 
në Pejë, z. Hoxhaj tha se 
“Pavarësia e Kosovës-
Stabilitet për Ballkanin”, 
është përkufizimi më i 
fuqishëm që ka Kosova në 
botë pas vendimit të 
Gjykatës Ndërkombëtare të 
Drejtësisë, që Kosova nuk 
ka shkelur asnjë ligj 

P 
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ndërkombëtarë më 
shpalljen e Pavarësisë. 
 
Ngjarja aktuale në 
Kumanovë, që flitet që të 
dyja shërbimet sekrete 
(serbe dhe maqedone) 
kanë paguar rreth €20-30 
milion euro për të 
organizuar këtë incident të 
armatosur dhe për të 
dëshmuar para botës se 
Pavarësia e Kosovës sjellë 
vetëm Dhunë dhe Terror 
në Ballkan dhe më gjerë. 
Mbi të gjitha – rritë fuqinë e 
të dyja vendëve t’i rrisin 
kërkesat ndaj vendit tonë – 
para aderimit në Asocim 
Stabilizim, Liberalizimit të 
Vizave dhe afër Themelimit 
të Asociacionit të 
Komunave Serbe – ku po 
kërkohet kantonizimi 
Kosovës. Pengimi i 
themelimit të Ushtrisë së 
Kosovës është edhe një 
arsye. 
Incidenti i armatosur në 
Kumanovë, poashtu ka 
quar në zbutjen e gjendjes 
politike në Maqedoni. 
Aferat e përgjimeve sa nuk 
e shkatërruan qeverinë 
Gruevski. Në këtë mënyrë 
– shqiptarët gjithmonë 
kanë qënë mish për gjah – 
edhe kësajë radhe ndodhi 
e njëjta. 
 
Pjestarët nga Kosova, 
shumica e të cilëve e kanë 
kaluar kufirin më autobus 
apo automjete, ishin 

mbledhur për të kremtuar 
përvjetorin e rënies së 
Harun Aliut (Komandant 
Kushtrimi). Askush se 
përmend këtë si fakti 
kryesor; andaj sumi i 
policisë dhe ushtrisë 
maqedone i kanë gjetë në 
gjumë. 
Si ndodhi? 
 
Shërbimi Sekret maqedon 
dhe serb i ka joshur ish 
luftarët e Kosovës me 
lajkat e dhunës së shtetit 
ndaj shqiptarëve. Madje, ky 
shërbim i ka pasë foto e të 
gjithë pjesmarrësve nga 
Kosova, muaj më parë – 
para se të ndodhë incidenti 
i armatosur; sepse i ka 
kontaktuar prej kohesh. 
Rreth 40 orë gjuajtje në të 
dyaj anët; shkatërrim në 
maksimum i një lagjëje; 
asnjë civil/familjar i vrarë. 
Në Kosovë, gjatë një 
dasme, gjuhet me revole 
dhe plagosë dike në anën 
tjetër të fshatit. Në Kodren 
e Diellit në Kumanovë, janë 
zbrazur mbi 30 mijë fishek 
nga të dyja anët; duke lënë 
anash predhat e murtajave 
dhe minahedhësve dhe 
helikopteret, por asnjë civil 
nuk është vrarë. 
 
Ky sulm i shtetit maqedon 
ka gjetë në gjumë të gjithë 
grupin nga Kosova, por jo 
edhe banorët dhe anëtarët 
e grupit nga Maqedonia; ka 
qene një montim i 
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harmonizuar në detaje. 
Transkriptat e sigurisë 
tregojnë se gjatë dy-
luftimeve, ka pasë biseda 
telefonike sekrete ndërmjet 
Ministrisë së Punëve të 
Brendëshme të 
Maqedonisë dhe Anëtarëve 
të Grupit. 
Ndërsa, incidenti i 
mëhershëm në Gushintse, 
sipas të gjitha shërbimeve 
inteligjente ushtarake, 
duke filluar nga NATO e 
poshtë, konsiderojnë së 
është involvim direkt i 
Shërbimit Sekret Serb. 
Këtë e konfirmon edhe 
Edmond Ademi këshilltar i 
Zaevit në Maqedoni, në 
bazë të përgjimeve që i ka 
degjuar ai direkt. 
 
Rasti i ka hapur rrugën 
përqarjës së shqiptarëve si 
në Maqedoni, por edhe në 
Kosovë. RTK, dy ditë pas 
vrasjeve në Kumanovë 
transmeton “një të ikur” 
duke thënë se qëllimi i 
shqiptarëve ishte që 
Maqedonia të kantonizohej 
si Bosnja. Diçka që i 
konvenon vetëm Serbisë 
dhe askujt tjetër. 
Gjithmonë shqiptarët kanë 
kërkuar bashkim me 
Kosovën – deri në 
Marrëveshjen e Ohrit. 

Çka ka përfituar 

Maqedonia dhe 

Serbia 

Levizjet e shpejta Gjeo-
Politike dhe Gjeo-
Strategjike të shqiptarëve 
në Ballkan kanë bërë që të 
gjithë armiqët tanë të 
lemerisen dhe të krijojnë 
strategji dhe kurtha 
mundësisht për secilin 
shqiptar. Deklaratat e 
udhëheqësve tanë politik; 
edhepse mbetën vetëm 
deklarata pas rastit të 
Kumanovës, i hapen 
rrugën skenarit më të 
fundit të thyrjës së IMAZH-
it të shqiptarëve në botë; 
veçmas të Kosovës. 
Qeveria e Serbisë arriti që 
artificialisht të krijoi dhe 
ngris edhe një herë një ser 
konceptesh për IMAZH-in e 
terrorit që Shqiptarët e 
Kosovës mund të bëjnë. 
Serbia fitoi: 

1. Ndërkombëtarisht kanë 
shëmbuj për të mohuar 
Pavarësinë e Kosovës – si 
shtet që sjellë jo-stabilitet 
dhe terror në Ballkan. 

2.  Ka futë përqarjen 
politike ndërmjet 
shqiptarëve të Kosovës 
dhe atyre nga Maqedonia. 
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3. Synon që serbët ta 
dominojnë Kumanovën – 
që aktualisht është 50/50 
ndërmjet shqiptarëve dhe 
serbëve (jo maqedonëve). 
Si fakt i rëndësishëm 
Gjeo-Strategjik është edhe 
për të dominuar në “4 
Këndëshin” Kosovë-
Maqedoni-Serbi-Bullgari. 

4. Tash politika serbe, 
kërkon garanci për serbët 
në Kosovë – duke synuar 
Kantonizim të Kosovës 
përmes Asociacionit të 
Komunave Sereb në 
Kosovë. Bisedimet për 
këtë asociacion shpejt do 
të fillojnë në Bruksel. 
Tashmë udhëheqësit e 
shtetit serb kanë filluar të 
deklarojnë për pasigurinë 
e serbëve të Kosovës dhe 
nevojën për diçka të 
prekshme për të krijuar 
siguri. 

5. Për të akuzuar Kosovën 
si një vend Terrori dhe 
Dhune në OKB – në 
mbledhjen e radhës së 
Këshillit të Sigurimit që do 
të mbahet këtë javë në 
New York. 

6.  Prolongimin apo 
ndalimin e formimit të 
Ushtrisë së Kosovës. 

Kurse, Maqedonia me 
inskenimin e bërë, 
gjithmonë në demë të 
shqiptarëve, ka arritur të 

ulë të gjitha tensionet nga 
Aferat e Përgjimeve dhe ka 
ngritur pasigurinë dhe 
dyshim tek banorët 
shqiptarë të Maqedonisë. 
Ky vend që është në krizë 
të thellë, ka fituar një ser 
çështjësh në këtë incident 
të armatosur. 

1. Ka zvogëluar në 
maksimum tensionin e 
aferës së përgjimeve dhe 
dorëheqjës së 
Kryeministrit Gruevski. 

2.  Ka arritë të parçajë të 
gjithë shqiptarët e 
Maqedonisë – kjo i 
zvogëlon në maksimum të 
gjitha mundësitë e një 
fitore të përbashkët të 
shqiptarëve. Në zgjedhjet 
e ardhshme, shqiptarët 
llogaritet të fitojnë edhe 
më pak vende në 
Kuvendin e Maqedonisë – 
në zgjedhjet e ardhshme. 

3.  Ka arritur që në arenën 
ndërkombëtarë të ngrisë 
akuza se shqiptarët janë 
Terrorista dhe 
Fundamentalista. 

4. Ka forcuar mitin e 
Shqipërisë së Madhe – me 
të cilin kërcenon qytetarët 
jo shqiptarë se shteti 
maqedon është në rrezik 
nga shqiptarët. 
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5.  Ka ngritë ndjenjen e 
tradhtisë ndërmjet 
shqiptarëve – fakt që 
kohëve të fundit po 
diskutohet shumë nga 
mediat Sllave. 

6.   Rritet presioni për t’u 
shperngulur nga 
Kumanova dhe fshtatrat 
shqiptare për rreth. 

7. Maqedonia, ka arritur të 
ftohë të gjitha raportet 
politike dhe diplomatike 
ndërmjet Kosovës, 
Maqedonisë dhe 
Shqipërisë. Që i jep kahje 
të re orientuese të gjitha 
politikave Strategjike të 
këtij shteti të brisht. 

8. Shqiptarët as kësajë 
radhe nuk do të dalin 
bashk në Koalicion të 
Përbashkët në zgjedhjet e 
ardhshme – që pritet të 
ndodhin parakohe! 

Qeveria e Kosovës dhe ajo 

e Shqipërisë është dashur 

që të informojnë qytetarët 

e sajë për skenarin që 

mund të ndodhë. Mos të 

lejojnë që shqiptarët të 

jenë “Mish për qen”. 

 

 

Rasti i Kumanovës – 
shkaqet e konfliktit 
mbeten enigmë 

Edhe dy vjet pas ngjarjeve 

të 9 dhe 10 majit të vitit 

2015 në Lagjen e Trimave 

në Kumanovë, mbeten 

enigmat se çfarë në të 

vërtetë ndodhi në këtë zonë 

urbane të këtij qyteti, ku nga 

luftimet e ashpra mes 

forcave policore dhe një 

grupi të armatosur që 

prezantohej si Ushtria 

Çlirimtare Kombëtare 

mbeten të vrarë 18 persona, 

8 policë dhe 10 anëtarë të 

grupit të armatosur. 

Një numër prej 37 

personash u arrestuan, 

shumica shtetas të Kosovës, 

të cilët po gjykohen për 

terrorizëm. 
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Drejtuesit e grupit, tashmë 

të vrarë, por edhe ata që po 

gjykohen, në dëshmitë e 

tyre kanë thënë se qëllimi i 

tyre nuk ka qenë nxitja e 

ndonjë konflikti të 

armatosur, por tërheqja e 

vërejtjes institucioneve 

shtetërore për mos 

realizimin e të drejtave të 

shqiptarëve në Maqedoni. 

Lideri i Lidhjes Social-

Demokrate Zoran Zaev, 

kandidat për kryeministër 

disa herë ka premtuar se do 

të angazhohet për zbardhjen 

e plotë të asaj që ka 

ndodhur në këtë lagje të 

Kumanovës të banuar me 

popullatë shqiptare e që 

rrezikonte përfshirjen e 

Maqedonisë në një konflikt 

të rëndë ndëretnik. 

Por, nga ana tjetër, VMRO 

DPMNE-ja e Nikolla 

Gruevskit e cila akuzohet 

për përfshirjen e strukturave 

të saj në këtë incident të 

armatosur ka akuzuar 

LSDM-në për siç thuhet 

mbajtjen e anës së atyre që 

kishin sulmuar vendin. 

“Oliver Spasovski, ish 

Ministër i Punëve të 

Brendshme dhe Zoran Zaev, 

kryetar i LSDM-së, në vend 

se të brengoset për ata që 

po viktimizoheshin për 

Maqedoninë, ata shkuan 

dhe u fotografuan në vendin 

ku u vranë heronjtë 

maqedonas”, ka deklaruar 

Orce Gjeorgjievski nga 

VMRO DPMNE-ja. 

Avokati Naser Raufi, beson 

se elementë të shërbimeve 

të caktuara sekrete janë 

infiltruar dhe kanë nxitur 

konfliktin e armatosur për 

shpërqendrimin e 

vëmendjes nga afera e 

përgjimeve që po trondiste 

Maqedonisë. 

“Mendoj se me dëshmitë 

edhe të personave tjerë që i 

kemi propozuar do të 

dëshmojmë se këta ta 

akuzuar janë sakrificë e 

skenarit të huaj, janë të 

manipuluar. Kauza 

kombëtare ka qenë i vetmi 

motiv për ardhjen e tyre 

këtu, s’ka asnjë motiv tjetër, 

prandaj mendoj se nuk 

mund të flitet për akuzën e 

terrorizmit”, thotë Raufi. 

Edhe avokatja Artene Iseni, 

vlerëson se në këtë rast ka 

gisht politika dhe se kjo 

sipas saj është vërtetuar 
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nga dëshmitë e të 

arrestuarve gjatë 50 

seancave gjyqësore që janë 

zhvilluar deri më tani. 

“Në bazë të këtyre 

deklaratave ekziston 

dyshimi i bazuar, prezumimi 

i fajësisë së shumë 

personave përgjegjës të 

institucioneve të cilët duhet 

të vijnë dhe të shfajësohen 

apo edhe të fajësohen apo 

të dëshmohet fajësia e tyre 

qoftë për veprim apo 

mosveprim në këtë rast”, 

thotë Iseni. 

Në mesin e të vrarëve janë 

edhe dy ish komandantë të 

njohur të Ushtrive Çlirimtare 

në Kosovë e Maqedoni, 

Mirsad Ndrecaj dhe Beg 

Rizaj. Ata sipas dëshmive të 

prezantuara nga pala 

mbrojtëse e të arrestuarve 

të tjerë, janë ekzekutuar nga 

policia pas dorëzimit edhe 

pse autopsia e bërë në 

Shkup kishte dëshmuar të 

kundërtën. 

Avokati Naser Raufi, disa 

herë ka përsëritur qëndrimin 

se ata janë ekzekutuar për 

të mos u zbuluar motivet 

kryesore të ngjarjeve në 

Kumanovë si dhe përfshirjen 

e shërbimit sekret në këtë 

rast. Nga Ministria e 

brendshme veprën e kishin 

cilësuar si terrorizëm dhe 

agresion nga jashtë. 

Nga ana tjetër, lagja e 

Trimave e cila para dy viteve 

ishte bërë arenë e luftimeve 

të ashpra, i është kthyer 

normalitetit, por banorët 

ende jetojnë me trauma të 

cilët besojnë se vështirë do 

të hiqen nga memoria e tyre. 

“Fëmijët kanë pasoja dhe 

vazhdimisht përmendin atë 

që kanë ndodhur këtu pasi 

shumë prej tyre kanë qenë 

këtu dhe më sytë e vet kanë 

parë atë që ka ndodhur. 

Kanë pasoja, kanë trauma 

edhe unë kam qenë këtu për 

14 orë dhe normal se edhe 

unë kam trauma e lëre më 

fëmijët të cilët asnjëherë nuk 

do ta harrojnë atë që na ka 

ndodhur”, thotë një banor i 

Lagjes së Trimave. 

Nga luftimet dyditore në këtë 

lagje të Kumanovës ishin 

dëmtuar apo shkatërruar 

dhjetëra shtëpi e prona tjera 

të banorëve të cilat janë 

rindërtuar me ndihma të 

shumta dhe fonde të 

akorduara nga qeveria.  
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Manipulimet 
mediatike për 
rastin e 
Kumanovës?! Si 
është e vërteta? 

 

Edhe sot pas reth 2 vitesh 
rasti i Kumanovës është 
akoma një mister në 
vetëvete. Për këtë rast që 
kishte reth 18 viktima, 
shumë të plagosur dhe të 
arrestuar, janë ngritur 
shumë pyetje dhe janë bërë 
shumë investigime ku edhe 
sot e kësaj dite vazhdojnë 
spekulimet se si ndodhi ajo 
ngjarje. 

Gazetarë dhe media të 
ndryshme e komentojnë 
ngjarjen në verzione të 
ndryshme dhe në të 
shumtën e rasteve edhe 
kontradiktore me "analizat 
dhe investigitmet" e tyre, por 
një gjë është e vërtetë se 
shumica e këtyre lajmeve 

kanë  qenë trillime nga fillimi 
deri në fund dhe të pa 
bazuara në fakte konkrete. 
Shumë prej këtyre lajmeve 
gjithmonë edhe në ditët e 
sotshme i gjen të ri-postuara 
me tituj të ndryshëm, por me 
një qëllim të vetëm, largimin 
nga e vërteta dhe përbaltjen 
e figurave të ndryshme dhe 
subjketeve të ndryshme pa 
ndonjë fakt konkret. 

Nga shumë lajme dhe 
"investigime" që janë bërë 
për ngjarjen e Kumanovës 
janë edhe lajmet e gazetarit 
kontravers Bozhinovski, të 
cilat kanë gjetur hapsirë 
edhe nëpër disa portale 
shqiptare, ku ata lajme i 
shikon edhe në ditët e 
sotshme të ri-postuara 
nëpër portale të ndryshme 
dhe ndonjëherë duke 
ndryshuar vetëm titullin dhe 
ndonjë pjesë të tekstit. Me 
plasimin e këtyre lajmeve në 
shumë raste manipulohet 
për qëllime të ulta dhe 
largim nga e vërteta, 
poashtu në shumë raste 
edhe për marjen e disa 
klikimeve nga portalet. 
Shumë prej këtyre lajmeve 
të rreme janë "gatuar" para 
reth 2 viteve në kuzhinat e 
gazetarit kontravers 
Bozhinovski, i cili në portalin 
e tij "Bure vesnik" na 
tregonte se në fakt kush na 
qenkan "tradhtarët" e vërtetë 
të grupit të Kumanovës, por 
në vetvete këta lajme kanë 
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qenë lajme të trilluara ku 
janë ngritur spekulime dhe 
aludime që tek shqiptarët të 
nxisin ngatëresa dhe për ti 
larguar nga e vërteta. 
Fundja sa mund ti besojë 
opinioni Shqiptar një 
gazetari që shquhet për 
trillime, dezinformata dhe 
lajme të rreme? 

Ky shkrim është marë si 
shkas se rasti i Kumanovës 
edhe sot pas reth 2 viteve 
përbën lajmin kryesor në 
Maqedoni dhe më gjërë, 
edhe për vet natyrën se si u 
zhvillua si ngjarje, por edhe 
për vet misterin që ngriti ajo 
ngjarje, por që lexuesit 
duhet të jenë të kujdesshëm 
nga spekulimet dashakeqe 
mediatike të personave 
ndryshëm 
që disa duan të marin disa 
klikime dhe disa duan të 
ngrejnë spekulime për të 
perbaltur persona dhe 
subjekte politike pa 
argumente, pa fakte dhe pa 
asgjë konkrete, më e mira 
që mund të urojmë është që 
ky rast të zbardhet plotësisht 
nga organet kompete të 
drejtësisë. 

Pre e këtyre manipulimeve 
me lajme të rreme para disa 
kohësh u bë edhe Portali 
InfoShqip.com dhe ne 
shfrytëzojmë rastin që tju 
kërkojmë "FALJE PUBLIKE" 
të gjithë lexuesve tanë dhe 

personave që janë 
përmendur pa të drejtë 
nëpër lajme të trilluara. Ju 
kërkojmë ndjesë lexuesve 
tanë për çdo dezinformim që 
mund tju kemi bërë, ne 
shpresojmë që ai rrast të 
zbardhet plotësisht nga 
organet kompetente të 
drejtësisë, ku të gjithë ata që 
ishin të përfshirë dhe që e 
shkaktuan të marin dënimin 
e merituar dhe të përballen 
me drejtësinë dhe ligjin për 
të gjitha pasojat. 

Rasti i 
Kumanovës, të 
burgosurit 
kundërshtojnë 
akuzën për 
terrorizëm 

Grupi i Kumanovës vazhdon  
të mbetet në qëndrimin se 

mos zbatimi i Marrëveshjes 
së Ohrit dhe mohimi i të 
drejtave të shqiptarëve janë 
arsyet e vetme të cilat i kanë 
shtyrë ata të vijnë në 
Maqedoni për t’i dhënë 
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ultimatum Qeverisë. 
Tashmë 12 persona nga 37 
kanë dëshmuar, dhe 
versionet e motivit dhe 
mënyrë së ardhjes janë 
pothuajse të njëjta. I 
akuzuari Lirim Demiri 
theksoi se atë e ka thirrur 
Sevdail Miftari,  njëri prej të 
akuzuarve të grupit i cili ia 
ka organizuar edhe 
transportin nga vendbanimi i 
tij në Haraçinë, deri në 
fshatin Hotël ku pjesëtarët e 
grupit kishin filluar të 
grumbullohen. 

“Më 7 maj më është 
lajmëruar Sevdail Miftari të 
cilin e kam familjar dhe më 
ka kërkuar që të shkoj në 
Hotël për tu takuar me të. 
Ma dërgoi një makinë në 
Haraçinë, më tha dil te 
qendra e fshatit dhe do të 
marrë makina. As shoferin e 
as makinën si mbaj mend, 
vetëm edi që ishte një 
makinë e vogël me ngjyrë 
blu. Kur shkova në Hotël, 
Sevdaili më tha se e kemi 
një konferencë për 
Marrëveshjen e Ohrit dhe 
uniformat do ti veshim 
vetëm sepse është më 
interesante. Ne do të jemi 
vetëm si figura.  Do ti thirrim 
gazetarët dhe OSBE-në dhe 
do të bëjmë marrëveshje për 
zbatimin e MO-së”, ka 
deklaruar i akuzuari Lirim 
Demiri. 

Sipas pohimeve të Demirit, 
grupi i tij ka arritur në Lagjen 
e Trimave në orën 12 e 
gjysmë pas mesnate më 9 
maj dhe disa orë më pas 
veçmë kishin filluar të 
shtënat. Prokurorja e pyeti 
Demirin nëse ka pasur armë 
dhe ka shtënë me të, por ai 
në mënyrë të prerë pohonte 
që jo, edhe pse Prokuroria 
insistonte se atij i janë gjetur 
gjurmë baruti në duar dhe 
rroba. 

I akuzuari Hajrush Abdia tha 
se atë e kishte ftuar i ndjeri 
Xhafer Zymberi. Udhëtimi i 
tyre kishte nisur më 1 maj 
dhe më 2 maj veçmë kishin 
qenë në territorin e 
Maqedonisë. Abdia pohonte 
se Xhafer Zymberi i ka 
thënë se do të shkojnë afër 
kufirit të Maqedonisë, do të 
qëndrojnë në territor të 
Kosovës, por pasi që kishin 
hyrë në fshatrat e 
Kumanovës, i kishin treguar 
se gjenden në Maqedoni në 
pjesë të banuar tërësisht me 
shqiptar dhe nuk ka nevojë 
për frikë. 

 “U takova me Xhafer 
Zymberin në Gjakovë, më 1 
maj. Pimë kafe. Më tha se 
në mbrëmje do të nisem për 
në kufi me Maqedoninë, eja 
edhe ti me mua. Do të 
takojmë disa shokë nga 
Maqedonia dhe disa 
funksionarë maqedonas. Më 
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tha ke kohë deri në mbrëmje 
të mendosh. Unë vendosa 
të shkoj me të”, tha i 
akuzuari Hajrush Abdia. 

Avokati mbrojtës Asmir 
Alispahiç thotë se pasi të 
mbarojnë dëshmitë e 37 të 
akuzuarve, do të vijon 
propozimi i dëshmive dhe 
dëshmitarëve, pjesa më e 
madhe e të cilëve do të jenë 
funksionarë të lartë shtetëror 
në polici dhe qeveri. 

“Të akuzuarve u kanë thënë 
se duhet të mbahet një 
konferencë në Kumanovë 
për shkak të moszbatimit të 
Marrëveshjes së Ohrit. Gjatë 
gjithë kohës e përmendin 
këtë fakt të akuzuarit. 
Liderët e ndjerë ju kanë 
thënë se do të ngritin këtë 
çështje në opinion…Tani  në 
periudhën e ardhshme, kemi 
mundësi të propozojmë 
dëshmitarë dhe prova 
shtesë. Shpresoj se gjykata 
nuk do të na kufizojë dhe do 
të na i pranojë gjithë 
propozimet për dëshmitarët. 
Ju i dini emrat, në opinion 
janë përmendur se kë do të 
propozojmë dhe unë besoj 
se gjithë do të dëshmojnë 
në interes të së vërtetës”, 
deklaroi Asmir Alispahiç, 
avokat. 

Seancat e ardhshme janë 
paraparë të zhvillohen nesër 
dhe pasnesër dhe më 17 

mars,ndërsa deri në fund të 
muajit do të zhvillohen edhe 
tre seanca të tjera. 

Maqedonia mund 
ta festojë Ditën e 
Evropës vetëm 
pas zbardhjes së 
rastit të 
Kumanovës 

Në momentin kur të gjithë 

po përgaditenim për të 

festuar këtë datë, në orët e 

mëngjesit të 9 majit të vitit 

2017 ndodhën ngjarjet e 

Kumanovës që do të ngelin 

në memorien e gjith 

shqiptarëve për një periudhë 

të gjatë kohore. 

Duke qenë të vetëdijshëm 

se ngjarjet e Kumanovës 

patën potencial të nxisin një 

konflikt të ri ndëretnik në 

vend, duhet patjetër e 

vërteta e këtij konflikti të 

zbardhet deri në fund sepse 

në të kundërtën do të na 

përsëriten incidentet, si ajo e 

27 prillit në Kuven  
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din e shtetit. 

Për hirë të viktimave, të 

vërtetës, si dhe gjith 

aktorëve direkt dhe indirekt 

që akuzohen me të drejtë 

ose pa të drejtë, Rilindja 

Demokratike Kombëtare 

kërkon që sa më shpejt që 

është e mundëshme të 

zbardhet e vërteta për 

ngjarjet e Kumanovës. E 

vërteta patjetër duhet të del 

në shesh me të vetmin 

qëllim që aktorët e vërtetë të 

involvuar të japin llogari para 

drejtësisë, me qëllim që 

kurrë mos të na përsëriten 

raste të kësaj natyre. 

Në të kundërtën, për vendin 

dhe për shqiptarët në 

përgjithësi 9 maji asnjëherë 

nuk do të mund të trajtohet 

si datë e fitores dhe unitetit 

evropian. 

Vetëm e vërteta dhe 

drejtësia, sado pak, do të 

mund të ndryshojë 

domethënien e 9 majit, për 

Maqedoninë dhe për 

shqiptarët në përgjithësi. 

 

 

Përfundime 

Për të kuptuar më së miri 

mentalitetin e popullit 

maqedonas, do të ishte e 

nevojshme një hulumtim më 

i thuktë i sistemit monist në 

kohën e ish-Jugosllavisë.  

Asnjë historiografi, e as 

ndonjë degë tjetër 

shkencore nuk e lidhë këtë 

popull me popullin 

meqedonas antikë. Edhe 

pse kjo qeveri mundohet me 

krejtë metodat të realizon 

ëndrën e tyre se kinse gjuha 

e tyre dhe ata si popull na 

qenkan prejardhës të 

popullit antikë të 

Maqedonisë Antike dhe 

kinse gjuha e tyre e ka 

prejardhjen nga gjuha 

maqedone antike. 

  Si përfundim, mund të 

thuhet se, ata që ende 

besojnë në mundësinë e 

ndërtimit të një shteti 

multietnik dhe multikulturor 

në Maqedoni në status quo-

në aktuale, druaj shumë se 

nuk janë realistë. 

Ngjarja tejet tronditëse e 

Kumanovës, e cila pati më 

shumë viktima se të gjitha 

aktet e terrorit shtetëror të 

autoriteteve maqedonase, të 
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marra së bashku të 

Ladorishtit, Bit Pazarit, 

Tetovës, Gostivarit dëshmon 

se, klonimi i nacionalizmit 

dhe shoqëria multietnike nuk 

bashkëjetojnë dhe se, 

nacionalizmi maqedonas 

antik është i gatshëm të 

ndërmarrë akte terrori 

kundër shqiptarëve. Pas 

marrëveshjes së Ohrit, 

Maqedonia “de jure” është 

një shtet multietnik ndërsa 

“de fakto” është përsëri një 

shtet etnik, më saktë i 

nacionalizmit të ri 

maqedonas antik dhe kjo 

përbën një problem madhor 

për stabilitetin e këtij vendi. 

Nëse kjo qeveri vazhdon të 

krijojë kriza të brendshme 

në dëm të shqiptarëve edhe 

më tutje, dhe nuk shpreh 

vullnet për t'i mbyllur 

çështjet e hapura me fqinjët, 

askush nuk mund të 

garantojë të ardhmen e saj 

për një shtet të 

qëndrueshëm dhe stabil.  

Tani më në fund, gjykimi i 

shkallës së parë me burg të 

përjetshëm të gjashtë 

shqiptarëve që njihet si rasti 

"Monstra", sikur ka zgjuar 

vëmendjen edhe tek 

bashkëkombësit e tyre në 

Shqipëri dhe Kosovë, për 

çka edhe këto dy shtete 

mund të bëhen armike të 

reja të saja, duke qenë se 

vetëm me këto dy shtete 

nuk kishte çështje të hapura.  

  

 

 

 


